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මහාචාර්ය 

රේරුකාරනේ චනේදවිමල 
(සාහිතය ච්රෙර්ති, පණ්ඩිත, පරෙචන ිශාාද , 

අමදපුද මහා මවහෝපාධ්යාය ාාසන වාෝ න, ශ්රී ස ්ධ්ර්ම ාිවදෝම)  
මහානායක සේවාමීපාදයනේ වහනේරසේ විසිනේ 

සම්පාදිතයි 
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iii 
Non-commertial Distribution  

 
 

ණ්ේ ණ්පොත ලියවු ුසැටි 

වම් ෙනාහි වම් වම් ්දුණු ඇතුළු ව්ාට වම් නමින් 
වපාත්් ලියමි යි ්ලින් සිතා ලියන ල  වපාත්් වනා වේ. වමය 
ලියුෙුවණ් වමවස් ය.  

මහියංගන චචතය දාජයාණන් වෙත වගාස් ිශාාල 
පූජාේ් පුෙුත්වීමට සූදානම් ෙන සුදැහුෙත් පිරිස්් මා වෙත 
අෙුත් ඔෙුන්වග් පූජාෙට සහ ාගී ෙනු පිණිස එහි යෑමට මට   
ආදාධ්නා ්ළහ. එහි ්දන්නට යන ඔෙුන්වග් පූජාෙ දුපියල්  හස් 
ගණන් ිශය මින් ්දන්නට යන ිශාාල පූජාේි. මම   ඔෙුන්වග් 
ආදාධ්නාෙ සතුටින් පිළිගතිමි. එහි ගිය පසු ගථා ්ියො ඔෙුන් ලො 
ෙන් නා ්දවීම හා පූජා ්දවීම මා ිශසින් ්ළ යුතුෙ තිබිණ.  

දැනට දවේ  ාිශත ෙන “ඉතිපිවසා  ගො” යනාදී ෙන් නා 
පාඨ ඔෙුනට ්ිය ෙුෙ   ඒො වනා වත්වදන බුිශන් එයින් ඔෙුනට 
ඥාන සම්පරයු්්ත ්ුාලය්් ඇති වනා වේ. වත්දුම් සහිතෙ ඒො 
්ිය ෙූෙ   ඒ පාඨෙලට ඇතුලත් ෙන ගුඹුදු ගුණ ඔෙුනට වනා 
ෙුටවහන බුිශන් එයින්   ඔෙුනට ඥාන සම්පරයු්්ත ්ුාලය්් ඇති 
වනාවේ. එබුිශන් ඒො ්ියො ෙන් නා ්දවීමට සතුට්් මට ඇති 
වනා වීය. ඒ නිසා බුදුරදුනේ රකරරහි පුහුදීම ඇතිවන පරිදි 
කීරමනේ ඥාන සම්පරයුකේත කශලලයකේ ඇති කර තත හුකි වන පරිදි 
පහසුරවනේ රතේරුම් තත හුකි බුදු තශණ ඇතශළතේ රකාට වනේදනා 
වාකයයකේ  පිළිරයල කරන ලදී. වම් වපාවත් මුලට ඇත්වත් ඒ 
ෙන් නා ෝයය ය.  

පහන් පූජාෙ සඳහා දැනට  ාිශතා ෙන ඝනසාරපේප 
දිතේරතේන යනාදි ගථාෙ ්පුදු  ල්ො පිදීම සඳහා ්ද ඇති 
ගාථාේි. ඝනසාද ්ියනුවය් ්පුදුෙලට ය. එබුිශන් ඒ  ගාථාෙ  
්ියවීමත් මට අපරිය ය. ඒ නිසා පහන් පූජාෙ සඳහා අමුතුවෙන් 
ගථා ව ්්් දචනා ්දන ලදී.  
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දැනට මල්  පූජාෙ  සඳහා  ාිශතා ්දන “වණේණ තනේධ 
තශරණෝ රපේතං” යනාදි ගය   මට අපරිය ය. පූජා කිරීරම් රහාඳම 
කරමය යම් කිසි බුදේධ  තශණයකේ දදිරිපතේ කරරතන ඒ පූජාව කිරීම 
ය. ඒ  ගාථාවෙන් මල්ෙල ගුණ මිස බුදු ගුණය්් වනා ්ියුවේ. 
තෙ   ඒ ගාථාවෙහි “සනේතතිං” යන ෙචනයත් තුනට 
ගුළවපන්න්් වස් වනා වපවන්. මල් පූජාෙට  ාිශත ්දන  
“පූරේමි බුදේධං කශසුරම්නරනන” යනාදි  ගාථාවෙන්   යම්්ිසි බු ්ධ් 
ගුණය්් වනා ්ියුවේ. එහි “පුපේඵං මිලායාති යථා දදං රම” යනාදි 
ගථාවේ අපදාර්ධ්වයන් ්ියුවෙන්වන්   තුනට අනුචිත ්දුණ්ි. 
ඒ නිසා බුදු ගුණ ඇතුළු ව්ාට මල් පූජා ්ිරීවම් ගාථා ව ්්් 
දචනා ්දන ලදී. 

ආහාද පූජාෙ සඳහා  ාිශතා ව්වදන අධිවාරසතශ රනා 
භනේරතේ යනාදි ගයත් මට ්ීමට පරිය නුති ගථාවේි. එහි එ්ම 
ව ෝජනය පිළිගුනීම සඳහා “අධිොවසතු, පතිගන්හාතු” යි ෙචන 
ව ්්් වයදී තිබීමත්, “පරි්ප්පිතං” යන ෙචනයත්, වම්  ගාථාෙ  
පරිය නුතිවීවම් වහ්තුෙ ය. “පරි්ප්පිතං” යනු තුනට ගුලවපන 
අර්ථය්් දීමට දුෂ්්ද ෙචනය්් ෙන බුිශන් ඇතුමුන් එය හුද 
“අධිොවසතු වනා  න්වත් ව ෝජනං පරි්ප්පියං” යි   ඇතුමුන් 
“අධිොවසතු වනා  න්වත් ව ෝජනං උපනාමිතං” යි   ්ියනු 
ඇවස්.  

වම් ගථාෙ පරිය නුති බුිශන් ආහාද පූජාෙට ගාථා   අළුවතන් 
පිළිවයල ්දන ලදී.  

       පුන් පූජා  ගිලන්පස පූජා සුෙඳ දුම් පූජා දැහුත් පූජා සඳහා 
  ගාථා අළුවතන් ම  සා න ලදී. ඒ පිරිස ිශාාල වනළුම් මල් 
පූජාේ් හා ව්ාඩි පූජාේ්   ්ිරීමට බලාවපාවදාත්තු ෙන බෙ 
්ීවයන් රනළුම් මලේ පූජාව සඳහා ද රකාඩි පූජාව සඳහා ද තථා 
රදකකේ රචනා කරන ලදී. ඇතුම් පින්ෙතුන් ිශවා්ෂවයන් සමන් 
මල් පිදීම ්දන බුිශන් ඒ සඳහාත්, ්ිරි ආහාද පු න බුිශන් ඒ 
සඳහාත් ගථා දචනා ්දන ලදී. ඇතුම් පින්ෙතුන් චචතයයන්ට 
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්ප්දු්් පූජාේ් ්දන බුිශන් ඒ සඳහා   ගථාේ් දචනා ්දන 
ලදී. මහියන්ගනයට යන්නට සූදානම් ෙන පිරිස එහිදී අටපිරි්ද ්ුඩ 
ෙටාපත් පාෙහන් ඇඳ පුටු ආදි වනාවය්් පරිෂ්්ාද බුදුනට පිදීමට 
බලාවපාවදාත්තු ෙන බුිශන් පිරි්ද පිදීමට ගථා   පිළිවයල ්දන 
ලදී. 

ව ිශයන්ට පීන් දීමට දැනට  ාිශතා ්දන “එතේතාවතා ච 
අම්රහහි” යනාදි ගථාෙ ව ිශයන්ට ආදාධ්නා ව්ාට පිරිත් ්ියා ඒ 
පින ව ිශයන්ට අනුවමෝ න් ්දවීම සඳහා දචිත ගථාවේි. එහි 
“එත්තෙතා ච” යන ෙචනය වයාදා තිවබන්වන් එවත්් පිරිත් ්ීම 
සඳහන් ්ිරීමට ය. වම් ගාථාෙ  ්්නා ලුවබන්වන්   පිරිත් 
වපාත්ෙලය. දානාදි පින්්ම් ්ළ අෙස්ථාෙන්හි ව ිශයන්ට පින් දීමට 
ඊට ෙඩා සුදුසු ගාථාේ් ්ළ හු්ි බුිශන්  

 

“කතං අම්රහහි මං පුඤේඤං සබ්බ සම්පතේතිසාධකං 
සබ්රබ් රදේවානුරමෝදනේතශ අම්රහ රකේඛනේතශ සබ්බදා” 
 

යන ගාථාෙ පිළිවයල ව්රිණ. 

දැන් මිය ගිය ඥාතීන්ට පින් පුමිනවීමට ්ියන “ඉ ං වො 
ඤාතීනං වහාතු සුඛිතා වහාතු ඤාතවයා” යන ගාථාර්ධ්ය   පින්දීම 
සඳහා ිශවා්ෂවයන් දචනා ්දන ල ් ්් වනාෙ තිවදෝ්ුඩ්ඪ සූතරවය් 
ගාථාේ ව්ාටස්ි. එයින් මියගිය ඥාතින්ට පින්දීම ්ළ හු්ි ෙුෙ 
  ෙඩා වහාඳින් ඒ ්ටයුත්ත ්ළ හු්ිවීමටත්, අිශවා්ෂවයන් මිය 
ගිය ඥාතීන්ට පින් දීමටත්, මිය ගිය මා පිය පුතර ්ලතරාදීන්ට 
ිශවා්ෂවයන් පින්දිය හු්ි වීමටත් ගාථා වපළ්් පිළිවයල ්දන 
ලදී. අනතුදුෙ පරාර්ථනා ගාථා හා ිශෂ්ණු ්තදගම ආදී 
ව ිශෙදුන්ට පින් දීමට ගාථා   පිළිවයල ්දන ලදී.  

වම්ො පිළිවයල ්ළ නමුත් මට ඒ පූජාෙට සහ ාගී ෙන්නට 
වනා ලුබිණ. පසුෙ ඒ ගාථා වපාත්් ොවයන් මුද්රනය ්දෙන්නට 
සිත් ෙූවයන් වබාධි ෙන් නා වබෝධි පූජා චචතය ෙන් නා චචතය 
පූජා ්ිරීමට  ගාථා   සපයන ලදී. එ්ම ගාථාේ් ්ියා වබෝධියට  
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vi 
Non-commertial Distribution  

 
 

චචතයයට ෙුඳ බුදුනට මල් පහන් පූජා ්ිරීම ්රමානු්ලල වනා 
ෙන නිසා,  වබෝධියට චචතයට පූජා පුෙුත්වීමට  ගාථා   වමයට 
එ්තු ්දන ලදී.  

වම්ල වබාවහෝ වබෞ ්ධ්වයෝ සීෙලී පූජාෙ ්දති. එයට 
ිශවා්ෂ ගාථා පිළිවයල වී නුති බුිශන් වබාවහෝ ව නා බුදුදදුන්ට 
මල් පහන් ආදිය පු න ගාථා ්ියා සීෙලී  පූජාෙ ්දති. එය 
වත්දුම්් නුති ෙුඩ්් බුිශන් සීෙලී පූජාෙ ්දනුෙන්ට එය 
්රමානු්ලලෙ ්ළ හු්ි ෙනු පිණිස එය සඳහා ගාථා වපළ්්   
වමයට ඇතුළු ්දන ලදී.  

ගාථා සම්පූර්ණ ්ිරීමන් පසු තෙත් අ හස්් පහළ ිශය. 
එනම් වම්ල වබෞ ්ධ්යන් වබවහිශන් ්දන්වන් ෙන් නාෙ හා  
පූජාෙය. ගතානුගති්ෙ වබාවහෝ ව නා ඒ ව ් ්දන නමුත් ඒ 
්දන ව ය මහත් ඵල ෙන පරිදි ්දන්නට වනා  නිති. ඔෙුනට 
ඒො ගුන සෑවහන දැනුම්් ඇති ්ද ගත හු්ි ෙන පරිදි  ෙන් නා  
පූජා ්ිරීම ගුන හා ෙුඳුම් පිදුම් ්ළ යුතු ෙස්තු ගුනත් ඒොවය් 
අනුසස් ගුනත් ිශස්තදය්් ලිවීමය. අ හස පහළ ෙූ පරිදි එය   
්දන ලදී. එයින් ලිපිය තදම් වපාත්ට සෑවහන තදම් ිශය. 

ඇතුම්හු ලස්සන ගාථා මිහිරි හඬින් ්ියා ෙඳින්නට 
්ුමුත්වතෝ ය. ඔෙුන් සඳහා වහාඳින් ්ිය හු්ි පුදණි ගත් 
්දුෙන් ්ීප ව වන්ුවග් දත්නතරය  ෙන් නා  ගාථා   වමයට 
එ්තු ්දන ලදී.  

වම් බු ්ධ් ෙන් නාෙ ිශ යානු්ලලෙ ්ිරීවමන් පදවලාෙදී 
ලබන අනුසස් ම වනාෙ වමවලාෙදී වනාවය්් ආ්ාද අනුසස් 
ලබා ගත හු්ි ය. වමවලාෙදී යම් යම් ව ් ලබාගත හු්ි ෙන් නා 
්රම ්ීපය්්   වමයට එ්තු ්ිරීවම් අ හස පහළ වීවමන් එය   
්දන ලදී.  

ඒ  ෙන් නා ්රම  ාිශත ්දත වහාත් ඒොයින් වනාවය්් 
පරවයෝජන ලබා ගත හු්ි ෙනු ඇත. අනතුදුෙ වයෝගාෙචදයනට 



  පටුන වෙත 

vii 
Non-commertial Distribution  

 
 

සුදුසු වයෝග සි ්ධියට ඉෙහල් ෙන ෙන් නා ්රමය්්    ්්ො ඇත. 
 ාිශත ්දත් වහාත් එයින්  වයෝගාෙචදයනට  වබාවහෝ පරවයෝජන 
ෙනු ඇත.  

වබෞ ්ධ්වයෝ වදෝග සුෙ ්ද ගුනීම්, අමනුෂය  ය දුදු ්ද 
ගුනීම්, ගරහ අපල දුදු ්ද ගුනීම් ආදී ්දුණු පිරිවතන් සිදු ්ද 
ගුනීමට බලාවපාවදාත්තු වෙති. ඔෙුනට ඒො සිදු ්ද ගත හු්ි 
ෙනු සඳහා පිරිත් හා ඒොයින් පරවයෝජන ලුබිය හු්ි  වීමට  ත 
යුතු ්දුණුත්, තෙත් වනාවය්් පරවයෝජන ලුබිය හු්ි ගාථාත්, 
වබෞ ්ධ්යන්  ාිශත ්දන යන්තර ්ීපය්ුත් වම් ගරන්ථයට ඇතුළු 
්ද ඇත.  

පින උසස් පහත් ෙන්වන් අඩු ෙුඩි ෙන්වන් ්දන 
තුනුත්තාවග් ්ිරීවම් වහාඳ වනා වහාඳ්ම් අනුෙය. තුනුදුෙන් 
ගුන දැනුම්් නුතිෙ ෙුඳුම් පිදුම් ්ළ යුතු ෙස්තු ගුන ෙුඳුම් පිදුම් 
්ළ යුතු ආ්ාදය ගුන ඒොවය් අනුසස් ගුන හරි දැනුම්් නුතිෙ 
ගතානුගති්ෙ ෙුඳුම් පිදුම්  ්දනුෙන්ට එයින් උසස් පින්් වනා 
ලුබිය හු්ි ය. උසස් පින්් ලුබිය හු්ි ෙන්වන් ඒො ගුන දැනුම 
ඇතිෙ ්රමානු්ලලෙ එය ්දන තුනුත්තාට ය. වම් වපාත 
්ියවීවමන් ඒ දැනුම ඇති ්ද වගන ්රමානු්ලලෙ මහත් ඵල ෙන 
පරිදි  ෙුඳුම් පිදුම්  ්ද ගත හු්ි ෙනු ඇත. වම් ගුන තමන්ට 
දැනුම්් නුති බෙ වබාවහෝ ව නා වනා  නිති. වම් වපාත ්ියෙුෙ 
වහාත්  ඔබට ඔවේ දැනීවම් අඩු පාඩු්ම් දැවනනො ඇත. ඒො 
සම්පූර්ණ   ්දගත හු්ිෙනු ඇත. 

ස්ල සත්ත්ෙවයෝ සුෙපත් වෙත්ො !! 
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රේරුකාරණේ චනේදවිමල මහා සේථවීර 
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1 
Non-commertial Distribution  

 
 

පුණ්යෝපණ්   ය 

ණ්තරැවන  වැඳීම 

සසද සුරිසදන අසදණ සත්ත්ෙ සමූහයාට පිහිට ෙන මහා 
්ාදුණි් ෙූ මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්ස, 

චතුද සංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය්් ෙූ අතිදීර්ඝ ්ාලය මුළුල්වලහි 
දාන පාදමිතාය. ාීල  පාදමිතාය, චනෂ්්රමය  පාදමිතාය, පරඥා   
පාදමිතාය, වීර්යය  පාදමිතාය, ්්ෂාන්ති   පාදමිතාය, සතය  
පාදමිතාය, අධිෂ්ඨාන   පාදමිතාය, චමතරී   පාදමිතාය, උවප්්්ෂා  
පාදමිතාය, යන  ා පාදමී ධ්ර්මයන් සපුදා චතුස්සතයාෙවබෝධ් 
ව්ාට පස්මදුන් පද ො සර්ෙඥප පරාප්ත ෙූ නුඹ ෙහන්වස් 
සීලවයන්  , සමාධිවයන්  , පරඥාවෙන්  , සෘ ්ධිවයන්  , යසසින්   
වලෝ්වයහි අගර ෙන වස්්.  නුඹ ෙහන්වස් ෙුඩ සිටි තුනට පා 
තුබූ තුනට පො දජහු   ව ිශ බඹහු   නමස්්ාද ්දන්නාහ. 

මහා්ාදුණි්යන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්වග් ්දුණා 
ගුණය ඉතා ආා්චර්ය ය. වලාෙුතුදා බුදු ෙ අසදණ සත්ත්ෙයනට 
පිහිට ෙනු සඳහා දාන පාදමිතාෙ පිදෑ  නුඹ ෙහන්වස් චතුද සංඛ්ය 
්ල්ප ල්්ෂය්් ෙූ වම් දීර්ඝ ්ාලවයහි නුදුන්  න්් නුත.  නුඹ  
ෙහන්වස්  දුන් දාන ෙස්තු සම් ාදයට උපමා ්ිරීමට මහවමද මිටිය, 
මහවපාවළාෙ ්ුඩාය, වපාවළාවේ ෙුලි ්ුට මඳය, සාගද ජලය 
ම ය,  නුඹ  ෙහන්වස්  දුන් ෙස්තු සම් ාදයට උපමා නුත.  නුඹ  
ෙහන්වස්  අවන්් ොදයන්හි ස්ල සම්පත්තිවයන් පරිපූර්ණ මහා 
දාජයයන් දුන් වස්්. පරාණය වස් පරිය අඹු  දුෙන් දුන් වස්්. සිය 
සිදුවදන් වල් ෙගුදුො දුන් වස්්. හ ෙත උපුටා දුන් වස්්. වනත් 
උපුටා දුන් වස්්. හිස් ්පා දුන් වස්්.  නුඹ  ෙහන්වස්වග් 
්දුණාෙට උපමා නුත. ව්ෝටිය්් මෙුන්වග් ව්ෝටිය්් 
පියෙදුන්වග් ්දුණාෙ එ්් පිණ්ඩය්් ්ළ     නුඹ  ෙහන්වස්වග් 
්දුණාෙට උපමා වනා ්ළ හු්ිය.   
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අසදණ සදණ  ාගයෙතුන් ෙහන්ස, නුඹ  ෙහන්වස්  
වබාවහෝ සත්ත්ෙයනට පිහිට ෙන වස්්.  නුඹ  ෙහන්වස්  වබාවහෝ 
සත්ත්ෙයන් අපාවයන් මු ෙන වස්්. සසද දු්ින් මු ෙන වස්්. 
වබාවහෝ සත්ත්ෙයනට ව ේ මිනිස් සුප ලබා ව න වස්්. නිෙන් 
සුප ලබා ව න වස්්.  නුඹ  ෙහන්වස්  බදණුස ඉසිපතනවය් දී 
 ම්ස්් පුෙුත්වීවමන් අටවළාස් ව්ළ්් ව ේ බඹුන් නිෙන් දැ්්ෙූ 
වස්්. තිවදෝ්ුඩ්ඩ සූතර ව ්ානාවෙන් සුොසූ හස්් සත්ත්ෙයන් 
නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. සුමනමාලා්ාද සමාගමවය්දී සුොසූ හස්් 
සත්ත්ෙයන් නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. ධ්නපාල සමාගමවය්දි  ස හස්් 
සත්ත්ෙයන් නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. ඛ්දිදංගාදජාත් සමාගමවය්දී 
සුොසූ හස්් සත්ත්ෙයන් නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. ජම්බු්ාජීෙ 
සමාගමවය්දි සුොසූ හස්් සත්ත්ෙයන් නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. 
ආනන් වසේඨි සමාගමවය්දි සුොසූ හස්් සත්ත්ෙයන් නිෙන් දැ්්ෙූ 
වස්්. පාදායන සූතර ව ්ානවය්දී තුදුස් ව්ෝටිය්් සත්ත්ෙයන් 
නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. යම් පරාතිහායයවය්දි ිශසි ව්ෝටිය්් සත්ත්ෙයන් 
නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. ව ්වෙෝවදෝහණවය්දී තිස් ව්ෝටිය්් සත්ත්ෙයන් 
නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. අ ිධ්ර්ම ව ්ානවය්දී අසූව්ෝටිය්් සත්ත්ෙයන් 
නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. ස්්්පඤ්හ සූතර ව ්ානවය්දී අසූ හස්් 
සත්ත්ෙයන් නිෙන් දැ්්ෙූ වස්්. මහාසමය සූතර මංගල සූතර 
චූලදාහුවලෝො  සූතර ව ්ානාෙලදී අපරමාණ සත්ත්ෙයන් නිෙන් 
දැ්්ෙූ වස්්. 

මාවග්  ාගයෙත් බුදු දජාණන් ෙහන්ස, ව තිස් මහා පුදුෂ 
ල්්ෂණවයන් අසූ අනුෙයංජන ල්්ෂණවයන් ව්්තුමාලාවෙන් 
ෙයාමපර ාවෙන් ෂඩ්ෙර්ණ දා්මි මාලාවෙන් බබලන්නා ෙූ නුඹ  
ෙහන්වස් දෑපවසෞන් ර්යවයන්   වලෝ්වයහි අගර ෙූ වස්්. 

අෂ්ටාංගසමන්ොගත බරහ්මස්ෙදවයන් දාම් ව සන්නා ෙූ  නුඹ  
ෙහන්වස්  ෙචන ිශලාසවයන්   වලෝ්වයහි අගර ෙූ වස්්. 

සර්ෙඥතාඥාන  ාබලඥාන චතුර්චොාද යඥාන ෂඩ් 
අසාධ්ාදණඥාන චතුර්වයෝනි පරිච්වේ ඥාන පඤ්චගති පරිච්වේ ඥාන 
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චතුර් ාබු ්ධ්ඥාන පරතිසම් ිදාඥානාදි අවන්් ඥානයන්වගන් ආඪය ෙූ 
 ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්ස, මනුෂය දිෙය-බරහ්ම යන 
වලෝ්තරවයහි සියල්ලන් ිශසින්  ත් සියල්ල  නුඹ  ෙහන්වස්  ත් 
වස්්. ඔෙුන්වග් සිත් ඔෙුන්වග් අ හස් ඔෙුන්වග් චරිත  නුඹ  
ෙහන්වස්  මුනිශන්  ත් වස්්. අතීතවයහි ෙූ සියල්ල   
අනාගතයට ෙන සියල්ල   ෙර්තමානවයහි ඇති සියල්ල    නුඹ  
ෙහන්වස්  මුනිශන්  න්නා වස්්.  නුඹ  ෙහන්වස් ිශසින් වනා  ත 
හු්ි ධ්ර්මය්් නුත. 

ව ෝත නඟා ෙඳින්නහුට පො වනාවය්් ව ේ මිනිස් සුප 
ලබාදීමට  සමත් අචින්තනීය අපරවම්ය ගුණස්්න්ධ්ය්් ඇති මාවග් 
 ාගයෙත් බුදු දජාණන් ෙහන්ස,  නුඹ  ෙහන්වස්  පිළිසදණ 
්දගන්නට ලුබූ මම   පිනුතිවයමි.  

අසදණ සදණ ෙූ  ාගයෙතුන් ෙහන්ස,මම දිිශ හිමි ව්ාට 
නුඹ ෙහන්වස් සදණ වයමි. මම නුඹ ෙහන්වස් වග  ාරාේ වෙමි.  
නුඹ  ෙහන්වස් ෙදාළ ධ්ර්ම දත්නය   සදණ වයමි. නුඹ 
ෙහන්වස්වග් ඖදස පුතර ආර්ය සංඝ දත්නය   සදණ වයමි. 

ව ිශ බඹුන් ිශසිනුදු බුතිවයන් නමදින නුඹ ෙහන්වස්වග් පා  
ප ්මය බුතිවයන් ෙඳිමි. ව ෙනුෙ   ෙඳිමි. වතෙනුෙ   ෙඳිමි. නුඹ 
ෙහන්වස් ෙදාළ ධ්ර්ම දත්නයට   ෙඳිමි. ව ෙනුෙ   ෙඳිමි. වතෙනුෙ 
  ෙඳිමි. නුඹ  ෙහන්වස්වග් ඖදස පුතර මහා සංඝ දත්නයට   ෙඳිමි. 
ව ෙනුෙ   ෙඳිමි. වතෙනුෙ   ෙඳිමි.  

බුදුදදුන්වග් අවන්් ගුණ දැ්්වෙන ඉහත දැ්්ෙූ ෝයය 
පාඩම් ්ද එය ්ියා ෙන් නා ්දන්නා ෙූ සුදැහුෙතුනට එ්් එ්් 
ෙද්් ෙුඳීවම්දී ම සසද වබාවහෝ සුප සම්පත් ලබා ව න ඥාන 
සම්පරයු්්ත පුණයස්්න්ධ්ය්් ඇති ෙනු ඇත. ‘ඉතිපි වසා  ගො’ 
යනාදීන් තමාට වනා වත්වදන ව ් ්ියා ෙඳින්නෙුන්ට ඇති 
ෙන්වන් මඳ ිශපා් ඇති ඥානිශපරයු්්ත ්ුසල් ය. දිග නිසා වම් 
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ෙු්ිය නිතද  ාිශත ්ිරීම අපහසු සුදැහුෙතුන් මතු දැ්්වෙන 
ව්ටි ෙන් නා ෝයය  ාිශත ්ළ යුතුය. 

 

ණ්තරැවන  වැඳීණ්ේ ණ්ෙටි ෙරමය 

‘ස්ොමිනි!   ාගයෙත් බුදු දජාණන් ෙහන්ස, ව තිස් මහා 
පුදුෂ ල්්ෂණවයන් හා අසු අනුෙයඤ්ජන ල්්ෂණවයන්   
ව්්තුමාලාවෙන් හා ෙයාමපර ාවෙන්   නීල පීතාදී ෂඩ්ෙර්ණ දා්මි 
මාලාවෙන්   බුබවලමින් ෙුඩ සිටින්නා ෙූ  නුඹ  ෙහන්වස්  චතුද 

සංඛ්ය්ල්පල්්ෂය්් මුළුල්වලහි රැස්්ළ පාදමිතා ්ුාල බලවයන් 
ලත් අර්හත් මාර්ගඥාන නුමුති ජලවයන්, තුබු බෙට ල්ුණ ්ුදු 
ඉතිරි වනාෙන පරිදි සියලු ව්වලස් ්ිලුටු වසෝදා හුද පිශතර ෙූ 
වස්්. මාවග්  ාගයෙත් බුදු දජාණන් ෙහන්වස් ව ෝත නඟා 
ෙඳින්නහුට අපමණ ව ේ මිනිස් සුප ලබා දීමට සමත් සුපරිසු ්ධ් 
ාීලස්්න්ධ්ය්ින් හා අචල සමාධියන්   සර්ෙඥතාඥාන, 
 ාබලඥාන, චතුර්චොාදධ්යඥාන, පරතිසම් ිදාඥානාදි අවන්් 
ඥානයන්වගන්   යු්්ත ෙන වස්්. අපා මඟ ෙසා සඟවමා්් මඟ 
පාදා සත්ත්ෙයනට වසත් ්දන්නා ෙූ මාවග්  ාගයෙත් බුදු දජාණන් 
ෙහන්වස් තුන්වලාෙට සුදතුද්් ෙන වස්්. සිේසස්  හම් ව සා 
ව ේමිනිසුන් තුළ පෙත්නා වමාහඳුදු දුදු්දන්නා ෙූ මාවග් 
 ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් තුන් වලාෙට පරදීපය්් ෙන වස්්. 
තුන් වලාෙට ඇස්් ෙන වස්්. මහා ්ාදුණි් ෙූ  ාගයෙත් 
බුදුදජාණන් ෙහන්ස, මම අසදණයන්ට සදණ ෙන නුඹ ෙහන්වස් 
සදණ වයමි.   නුඹ  ෙහන්වස්  වග් ාරාේ වෙමි.  නුඹ  ෙහන්වස් 
වග් පා පියුම් බුතිවයන් ෙඳිමි. 

ඒ  ාගයෙත් බුදු දජාණන් ෙහන්වස්වග් අති පරිසු ්ධ් 
අතයුත්තම ධ්ර්මදත්නයට   ෙඳිමි. ඒ උත්තම ධ්ර්මය වස්ෙනය 
්දන්නා ෙූ ජනයාට පෙසන්නා ෙූ මහා සංඝදත්නයට  ෙඳිමි. 
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වමවස් ස්තුති පූජා පූර්ේෙ වතදුෙන් ෙුඳ මතු දැ්්වෙන 
ගථා වත්දුමත් සමඟ ්ියා මල් පහන් ආදිය පු නු. 

 

පහන  පූජොව 

“වෙවන ය හ වය වමාහ  - තවමා්්ඛ්න්ධ් ිශවනා ්ං 
දීපවනවතන පූවජමි   - පඤ්ඤාදීපධ්දං ජිනං 
 
ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වමන  - පඤ්ඤො සීලො සදා 
 ිශත්ොන ලව  සීලං  - ධ්ම්මච්්ඛ්ුං අනුත්තදං” 
 

වේවන ය ජනයන්වග් හෘ වයහි වමෝහ නුමුති 
අන්ධ්්ාදස්්න්ධ්ය දුදු්දන්නා ෙූ “පරඥා” නුමුති පරදීපය  දන්නා 
ෙූ පස්මදුන් දිනූ තථාගතයන් ෙහන්වස් වම් පරදීපවයන් පු මි. 

වම් පින්්මින් මම සෑම ්ල්හි නුෙණුත්ත්ු වී සිල්ෙවත්ු 
වී අනුත්තද ධ්ම්මච්්ෂුස ෙූ අර්හත්මාර්ග ඥානය ෙහා 
ලබන්වනම්ො! 

මල  පූජොව 

අනන්ත ගුණෙණ්ණස්ස  - සු ්ධ්සීලසුගන්ධිවනා 
පූවජමි වලා්නාථස්ස  -පුප්ඵවමතං මවනාදමං 
 
ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වම්න  -  ිශත්ො සීලො සදා 
පප්වපාමි පදමං සන්තිං - නිේබානං බු ්ධ්ෙණ්ණිතං 
 

අන්නත ගුණෙර්ණ ඇත්තා ෙූ පිශතර ෙූ සිල්සුෙඳ ඇත්තා ෙූ 
වලෝ්නාථයන් ෙහන්වස්ට වම් මනදම් මල් පූජා ්දමි. වම් 
පින්්මින් සෑම ්ල්හි සිල් ඇත්වත් වී බුදුන් ෙහන්වස් ිශසින් 
ෙර්ණන ්දන ල  පදම ාාන්තිය ෙූ නිර්ොණයට පුමිවණම්ො! 
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පැන  පූජොව 

ධ්ම්වමා ව්න සත්තානං  - පාපමල ිශවසාධ්්ං 
පානීවයනාහි පූවජමි   - වලා්නාථං  යාලයං 
 

ධ්ර්මය නමුති පිශතර ජලවයන් සත්ත්ෙයන්වග් පේ වසෝදා 
හරින්නා ෙූ ්දුණාෙට ොසස්ථාන  ෙූ වලෝ්නාථයන් ෙහන්වස්ට 
වම් පුන් පූජා ්දමි. පජූා වේො. වම් පිවනන් ස්ල ්්වල්ාමල 
වාෝධ්නය ්දන්නා ෙූ සියළු දු්් ගිනි නිෙන්නා ෙූ අර්හත් මාර්ග 
ඥානය ෙහා ලබන්වනම්ො! 

ගිලන පස පූජොව 

තිවදාස සමනං ව හ   - බල ං ආයුෙඩ්ඪනං 
ගිලානපච්චයං එතං   - ප)තං මධ්ුදං සුචිං 
 
මහා යස්ස පූවජමි   - ්ිවලසාමයහරිවනා 
පුඤ්වඤවනවතන පප්වපාමි  - සේබසඤ්වඤාජන්්ඛ්යං 
 

ො - පිත් - වසම් යන තුන් වදාස් සමනය ්දන්නා ෙූ බල 
ෙඩන්නා ෙූ ආයු ෙඩන්නා ෙූ පිශතර ෙූ පර)ත ෙූ සුමිහිරි ෙූ වම් 
ගිලන්පස සත්ත්ෙයන්වග් ව්වලස්මල දුදු ්දන්නා ෙූ මහා 
්ාදුණි්යන් ෙහන්වස්ට පූජා ්දමි. පූජා වේො. වම් පිවනන් 
ස්ල සංවයෝජනයන් ්්ෂය ්දන්නා ෙූ අර්හත් මාර්ගයට 
පුමිවණම්ො! 
 
 

දැහැත  පූජොව 

යථාොදී තථා්ාරී  - ධ්ම්මොදී මහායවසා 
තාම්බූලං පතිගන්හාතු - සත්ථා වලාව් අනුත්තවදා 
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වෙනස්් වනා ව්ාට ්ියන පරිදි ම ්දන්නා ෙූ ධ්ර්මය 
පෙසන්නා ෙූ මහත් යසස් ඇත්තා ෙූ වලාේ්වයහි සුමට ම උතුම් 
ෙූ  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් වම් තාම්බූලය පිළිගන්නා 
වස්්්ො!  
 

සුවඳ දුේ පූජොව 

ව වසත්ො පෙදං ධ්ම්මං  - පාපාමගන්ධ් නාස්ං 
සුගන්ධිනා’හං ගන්වධ්න  - පූවේමි වලා්නාය්ං 
 

උත්තම ෙූ ධ්ර්මය්් ව ්ානය ව්ාට වලෝ්වයහි පේ 
නමුති දුගඳ දුදු ්දන්නා ෙූ වලෝ්නාය්යන් ෙහන්වස්ට වම් 
සුෙඳ දුම් පූජා ්දමි. පූජා වේො. 
 

ණ්නළුේ මල  පූජොව 

ජන්ම්බුවජ පවබාවධ්ත්තං  - ස ්ධ්ම්මසිසිදංසුනා, 
්මලානන සම්බු ්ධ්ං   - පූවජමි පදුවමන’හං 
 

ස ්ධ්ර්ම නුමුති ාීත දා්මිවයන් වේවනය්ජන නුමුති 
ප ්මයන් පරවබෝධ් ්දන්නා ෙූ පියුම්ට බඳු මුෙ ඇත්තා ෙූ සමය්් 
සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස්ට වම් වනළුම් මල් පූජා ්දමි. පූජා වේො! 
 

සමන  මල  පූජොව 

සොසනා්ිවලවසහි   - ිශමුත්තං සුමනං ජිනං 
සුමනපුප්වඵහි පූවජමි  - පත්තුං නිේබානමුත්තමං 

ොසනාෙත් සහිතෙ ව්වලසුන් ව්වදන් මුනිශන් මිදුණා 
ෙූ සුන් ද සිත් ඇත්තා ෙූ ජිනයන් ෙහන්වස්ට වම් සමන් මල් පු මි. 
පූජා වේො! 
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ණ්ෙොඩි පූජොව 

ධ්ම්ම ්ධ්ජධ්දං ධීදං  - ධ්ජුග්ගත මහායසං 
ධ්ජවනවතන පූවජමි  - ධ්ම්මදාජං ධ්ජූපමං 

 
ධ්ර්මය නුමුති ධ්ෙජය  දන්නා ෙූ නුෙණුත්තා ෙූ ධ්ෙජය්් 

වස් මහා ්ීර්තිය ඇත්තා ෙූ ධ්ෙජය්් බඳු උපමා ඇත්තා ෙූ 
ධ්ර්මදාජයන් ෙහන්වස්ට වම් ධ්ෙජය පූජා ්දමි. පූජා වේො! 
 

ආහොර පූජොව 

ආහාද පූජා ්ිරීවම්දී බත්- මාළු, ්ුිශලි-පලතුදු, ්ිරි-පුණි 
ආදී ව ්ෙල් ගුන වෙන වෙන ම ගාථා ්ීම අෙුල් ෙුවඩ්ි. ආහාද 
ෙන බත් මාළු ආදී සියල්ලම ආහාද ොවයන් එ්් ව්ාට සල්ා 
එ් ගාථාේ් ්ියා එ්ෙද ම පූජා ්ළ හු්ි ය. එවස් පූජා ්ිරීම 
නිදෙුල් ්රමයයි. වමවස් ආහාද පූජාෙ ්දනු. 
 
ස ්ධ්ම්මාමතදාවනන   - සුඛ්ාවපන්තං බහුේජවන, 
 මහා්ාදුණි්ං බු ්ධ්ං  - පූවජමි ආහාවදන’හං. 
 
ඉමිනා පුඤ්ඤ ්ම්වමන  - සම්මාසම්බු ්ධ්ෙණ්ණිතං, 
ලව යං සස්සතං සන්තං  - නිේබාන සුඛ්මුත්තමං 
 
ස ්ධ්ර්මාමෘතදානවයන් වබාවහෝ ජනයා සුෙපත් ්දන්නා ෙූ මහා 
්දුණි් ෙූ බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට වම් ආහාදය පූජා ්දමි. පජූා 
වේො! වම් පින්්මින් සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් ිශසින් 
ෙර්ණනා ්දන ල ්දා ෙූ නිතය ෙූ ාාන්ත ෙූ උත්තම නිර්ොණ සුෙය 
ලබන්වනම්ො! 
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ෙිරි පිඬු පූජොව 

ස ්ධ්ම්මාමත ඛීවදන   - වතාසයන්තං බහුේජවන, 
මාතුපමං වලා්නාථං  - බීවදා වනන පූජවය. 
 

ස ්ධ්ර්මය නුමුති අමෘත ්්ෂීදවයන් වබාවහෝ ජනයා සතුටු 
්දන්නා ෙූ වලාෙට මේ් ෙුනි ෙූ වලා්නාථයන් ෙහන්වස්ට වම් 
්්ෂීදාහාදය පූජා ්දමි. පූජා වේො! 
 

චෛතය වන  නොව 

චචතයයට වහෙත් දාගුබට ෙුඳීම ව යා්ාදය්ින් ්ළ 
හු්ි ය. චචතයෙල තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ාාරිරි් ධ්ාතලන් 
ෙහන්වස්ලා තුන්පත් ව්ාට ඇත්වත්ය. තථාගත ාරීදවය් ව්ාටස් 
ෙන ඒ ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා බුදුදජාණන් ෙහන්වස් වලස ම සල්ා 
ඒො ඇති චචතයයට බුදුන් ෙහන්වස්ට ෙඳින වලස ම ෙුඳිය 
හු්ිය. පිදිය හු්ි ය. ඒ එ්් ්රමය්ි. එවස් ෙඳින ්ල්හි බුදුදදුන්ට 
ෙඳින ගාථා ්ියා ෙුඳිය යුතු ය. පූජනීය ෙස්තලන් පිහිටුො ්ළ 
චචතයය ම පූජනීය ෙස්තුේි. එබුිශන් චචතයයට ම ෙුඳීම එ්් 
්රමය්ි. එවස් ෙඳින තුනුත්තා ිශසින් චචතය ෙන් නා ගාථා 
්ියා ෙුඳිය යුතු ය. ඒ ඒ චචතයෙලට ෙුඳීමට වෙන් වෙන් ෙූ 
ගාථා ඇත්වත් ය. දවේ  චචතයවයෝ වබාවහෝ ය. ඒ ඒ  
චචතයෙලට වෙන් වෙන් ොවයන් ගාථා ්ියා ෙඳින්නට යත 
වහාත් ගාථා පාඩම් ව්ාට ඉෙදය්් වනා ්ළ හු්ිය. එය දුෂ්්ද 
්ාර්යය්ි. ඒ නිසා ්ෙද  චචතය්ට ෙුෙ   ්ියා ෙුඳීමට සුදුසු 
ගාථාේ්  ්්ෙනු ලුවේ. වම් ගාථාෙ ්ියා  චචතයය ෙඳිනු. 
 

සේබපාප ිශසු ්ධ්ස්ස   - අනන්තගුණ ධ්ාරිවනා, 
නමාමි වලා්නාථස්ස  - සා දං ධ්ාතු වචතියං. 
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  ස්ල පාප මලවයන් පිශතර ෙූ අනන්ත ගුණ  දන්නා ෙූ 
වලා්නාථයන් ෙහන්වස්වග් ධ්ාතු  චචතයය සා දවයන් ෙඳිමි. 
 

චෛතයයට මල  පිීම 

අනන්තගුණෙන්නස්ස  -සු ්ධ්සීල සුගන්ධිවනා 
වචතියං වලා්නාථස්ස  - පුප්වඵවනවතන පූජවය 
  

අනන්ත ගුණ නුමුති ෙර්ණය ඇත්තා ෙූ ාු ්ධ් ෙූ 
ාීලසුගන්ධ්ය ඇත්තා ෙූ වලා්නාථයන් ෙහන්වස් වග්  චචතයයට 
වම් මල් පු මි. පූජා වේො! 
 

චෛතයයට පහන  පිීම 

ඔ ාසිතස්සිමං වලා්ං  -  ස ්ධ්ම්මෙද දංසියා, 
දීපවනවතන පූවජමි   -  ධ්ම්මදාජස්ස වච්තියං. 
 

    ස ්ධ්ර්ම සංඛ්යාත උත්තම දා්මිවයන් වම් වලෝ්ය ආවලා් 
්ළා ෙූ ධ්ර්මදාජයන් ෙහන්වස් වග්  චචතයයට වම් පහන් පූජා 
්දමි. පූජා වෙො.  
 චචතයයට රකාඩි පුජා කිරීරම්දි වම් ගාථාෙ වමවස් වෙනස් ්ද 
්ියනු. 
 

ඔ ාසිතස්සිමං වලා්ං  -  ස ්ධ්ම්මෙද දංසියා, 
ධ්ජවනවතන පූවජමි   - ධ්ම්මදාජස්ස වච්තියං. 
  

සුවඳ දුේ පිීණ්ේී ණ්මණ්ස  ෙියනු. 
ඔ ාසිතස්සිමං වලා්ං  -  ස ්ධ්ම්මෙද දංසියා, 
ධ්ුපවනවතන පූවජමි   -  ධ්ම්මදාජස්ස වච්තියං. 
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 න ත ධොතුන  වහන ණ්ස  වැඳීම 

චතුසච්චං පාවසත්ො   - සංසාවදෝඝා මහේ යා, 
සන්තාවදසි බහූ සත්වත්  - මහා ්ාදුණිව්ා ජිවනා 
 
ෙ වන තස්ස සඤ්ජාතං  - සත්ථුවනා සච්චොදිවනා, 
ල ්ධ්ස ්ධ්ම්මසම්ඵස්සං  - දාඨාධ්ාතු නමාමි’හං 
 

මහා ්ාදුණි් ෙූ තථාගතයන් ෙහන්වස් චතුදාර්ය සතය 
ධ්ර්මය පර්ාා ව්ාට වබාවහෝ සත්ත්ෙයන්  යාන් ෙූ සංසාද 
නුමුති මවහෝඝවයන් එවතද ්ළ වස්්. සතයොදී ෙූ ඒ 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස් වග් ශ්රී මුඛ්වයහි පහළ ෙූ ස ්ධ්ර්මවය් 
ස්පර්ාය ලුබූ දාඨාධ්ාතුන් ෙහන්වස් නමදිමි. 

 න්තධ්ාතුන් ෙහන්වස් තථාගත ාරීදවය් ව්ාටස්් බුිශන් 
එය බුදුදදුන් වලස ම සල්ා බු ්ධ්ෙන් නා බු ්ධ් පූජා ්දන ගාථා 
්ියා දාඨා ධ්ාතුන් ෙහන්වස්ට ෙුඳුම් පිඳුම් ්ිරීම   සුදුසු ය. 
 

ශ්රී පො  වන  නොව 

තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් පා සටහනට වබෞ ්ධ්වයෝ “ශ්රී  
පා ය” යි ෙයෙහාද ව්වදති. එය උ ්ව ්ාි් චචතයයට අයත් ය. 
වම් ගාථාෙ ්ියා ශ්රී පා ය ෙඳිනු. 

 

ජනානං ෙන් මානානං  - පත්ථානං සාධ්්ං ෙදං, 
තථාගතප ං ෙන්ව    - ව ිශන්ව හි’පි ෙන්දිතං. 

ෙඳින ජනයාවග් ඒ ඒ පරාර්ථනාෙන් සිදු ්දන්නා ෙූ 
ව ්වේන්ද්රයන් ිශසිනුදු ෙඳින්නා ෙූ උත්තම ෙූ තථාගතයන් ෙහන්වස් 
වග් පා සටහන ෙඳිමි. 
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ශ්රී පො යට මල  පිීම 
ජනානං පූජමානානං   - ධ්ුෙං පණිධි සාධ්නං, 
පුප්වඵවනවතන පූවජමි  - තථාගත ප ං ෙදං 
 

පූජා පෙත්ෙන ජනයා වග් පරාර්ථනාෙන් ඒ්ාන්තවයන් සිදු 
්දන්නා ෙූ උත්තම ෙූ තථාගතයන් ෙහන්වස් වග් පා සටහනට වම් 
මල් පූජා ්දමි. පූජා වේො!  
 

ශ්රී පො යට පහන  පිීම 
ජනානං පූජමානානං   - ධ්ුෙං පණිධි සාධ්නං, 
දීවපවනවතන පූවජමි  - තථාගත ප ං ෙදං 
 

ශ්රී පො යට වස තර පිීම 
ජනානං පූජමානානං   - ධ්ුෙං පණිධි සාධ්නං, 
ෙත්වථවනවතන පූවජමි  - තථාගත ප ං ෙදං. 
 

ශ්රී පො යට සුවඳ දුේ පිීම 
ජනානං පූජමානානං   - ධ්ුෙං පණිධි සාධ්නං, 
ධ්ූවපවනවතන පූවජමි  - තථාගත ප ං ෙදං. 
 

ශ්රී පො යට ණ්ෙොඩි පිීම 
ජනානං ෙන් මානානං  - ධ්ුෙං පණිධි සාධ්නං, 
ධ්වජවනවතන පූවජමි  - තථාගත ප ං ෙදං. 
 

ණ් ෝධි පූජොව 

තථාගතයන් ෙහන්වස් වබෝධි මූලවය් වලාෙුතුදා බුදුබෙට 
පුමිණ වනාවය්් සමෙත්සුෙ ිශඳිමින් සතිය්් මුළුල්වලහි එහි ම 
ෙුඩහුන් වස්්. පදම ෙන් නීය පූජනීය ෙූ වලා්ාගර  ාගයෙත් 
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බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ිශසින් වස්ෙනය ්දනු ලුබීවමන් වබෝදු්   
ෙන් නීය පූජනීය ෙස්තුේ් ිශය. ඒ වබෝධිවයන් පුෙත එන්නා ෙූ 
සියළු වබෝධි ෙෘ්්ෂවයෝ   එයින් පුෙවතන නිසා පූජනීය ෙස්තුහු 
වෙති. තථාගතයන් ෙහන්වස් වස්ෙනය ්ළ ශ්රී මහා වබාධින් 
ෙහන්වස්වග් පදම්පදාෙට අයත් ෙන ්ිනම් වබෝධිය්් ෙුෙ   ඒ 
වබෝධින් ෙහන්වස්වගන් පුෙවතන බුිශන් ශ්රී මහා වබෝධිය 
ොවයන් සල්ා ඒොට ෙුඳුම් පිඳුම් ්ළ යුතුය. වබෝධිය 
පාරිව ෝගි් චචතය ව්ාේඨාායට අයත් ෙස්තුේි.  
 

ණ් ෝධි වන  නොවට ගොථොවෙ  
වසිශතං ධ්ම්ම දාවජන  - නදව වෙහි පූජිතං 
ෙන්දාමි වබෝධි දාජානං  - නිේබානසුඛ්දාය්ං 
 

ධ්ර්මදාජයාණන් ෙහන්වස් ිශසින් වස්ෙනය ්දන ල ්දා ෙූ 
ව ේ මිනිසුන් ිශසින් පු නු ලබන්නා ෙූ, ෙඳින් පු න ජනයාට නිෙන් 
සුෙය ව න්නා ෙූ වබෝධි දාජයාණන් ෙහන්වස් ෙඳිමි.  
 

පැරණි ණ් ෝධි වන  නො ගොථො 
යස්ස මූවල නිසින්වනාෙ    - සේබාරි ිශජයං අ්ා 
පත්වතා සේබඤ්ඤුතං සත්ථා  - ෙන්ව  තං වබාධිපා පං 
 
 
ඉන් නීලෙණ්ණපත්ත වස්තඛ්න්ධ් ාසුදං  
සත්ථු වනත්ත පං්ජාහි පූජිතග්ගසාත ං 
අග්ගවබෝධි නාමොම ව ්ෙදු්්ඛ් ෙණ්ණිතං 
තං ිශසාල වබෝධිපා පං නමාමි සේබදා 
 

ණ් ෝධින  වහන ණ්ස ට මල  පිීම 
වසිශතං ධ්ම්ම දාවජන    - පත්තුං සම්වබෝධි මුත්තමං 
පූවජමි වබෝධි දාජානං   - පුප්වඵවනවතන සා දං 
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ධ්ර්මදාජයාණන් ෙහන්වස් ිශසින් සමය්්සම්වබෝධියට 

පුමි)ම සඳහා වස්ෙනය ්දන ල ්දා ෙූ වබෝධි දාජයන් ෙහන්වස්ට 
වම් මල් සා දවයන් පූජා ්දමි. පූජා වේො!  

 

ණ් ෝධින  වහන ණ්ස ට පහන  පිීම 
වසිශතං ධ්ම්ම දාවජන   - පත්තුං සම්වබෝධි මුත්තමං 
පූවජමි වබෝධි දාජානං   - දීවපවනවතන සා දං 

 

ණ් ෝධින  වහන ණ්ස ට සුවඳ දුේ පිීම 
වසිශතං ධ්ම්ම දාවජන   - පත්තුං සම්වබෝධි මුත්තමං 
පූවජමි වබෝධි දාජානං   - ධ්ූවපවනවතන සා දං 
 

ණ් ෝධින  වහන ණ්ස ට පැන  පිීම 
වසිශතං ධ්ම්ම දාවජන   - පත්තුං සම්වබෝධි මුත්තමං 
පූවජමි වබෝධි දාජානං   - උ ව්වනවතන සා දං 

 

ෙප රැෙ  පූජොව 

ඇතුම් සුදැහුෙත්හු ්ප්දු්් තනා පූජා ්දති. එවස් ්දන 
්ල්හි වම් ගාථාෙ ්ියා බුදුදදුන්ට ්ප්දු් පූජා ්දනු.  
 
සේබසම්පත්තිදාතාදං   - සේබවලෝ්හිතං ෙදං 
්ප්පදු්්වඛ්න පූවජමි  - ්ප්පදු්්ඛ්ුපමං ජිනං 
 

ස්ල වලෞ්ි් වලෝව්ෝත්තද සම්පත් ලබා ව න්නා ෙූ 
ස්ල වලෝ්යාට හිත ෙූ උත්තම ්ප්දු්්් ෙුනි ෙූ ජිවන්න්ද්රයන් 
ෙහන්වස්ට වම් ්ප්දු් පූජා ්දමි. පූජා වේො!  
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පිරිෙර පූජොව 

සමත්ථං අප්ප්ාදංපි   - ්දවණ් ිශපුලප්ඵලං 
පරි්්ඛ්ාවදන පුවජමි   - අචින්වත ය ගුණං ජිනං 
 

සුදැහුවයන් ්දන ව ෝත නඟා ෙුඳීම් සුළු පින්්ම් පො 
මහත්ඵල ්ිරීවමහි සමත් අචින්තනීය ගුණ ඇති තථාගතයන් 
ෙහන්වස්ට වම් පිරි්ද පූජා ්දමි. පූජා වේො!  

පාතර සිෙුදු ෙටාපත් ්ුඩ පාෙහන් ආදී යම්්ිසි ෙස්තුේ් 
බුදුනට පු න සුදැහුෙතුන් ඉහත ්ී ගාථාෙ ්ියා ඒ ෙස්තුෙ පූජා 
්දනු. ්ිනම් ව ය්් වහෝ පූජා ්ිරීවම්දී ්මීට සුදුසු තෙත් 
ගාථාේ් වමවස්ය. 
 
බරහ්මව ෙනරින්ව හි   - ෙන්දිවතා පූජිවතා සදා, 
පූජං වම පටිගණ්හාතු  - පූජාදවහා මහාමුනි. 
 
බරහ්වම්න්ද්ර ව ්වේන්ද්ර මනුවේන්ද්රයන් ිශසින් සෑම ්ල්හි ෙඳින ල ්දා 
ෙූ පු න ල ්දා ෙූ පූජාර්හ ෙූ මහා මුනින්ද්රයන් ෙහන්වස් මාවග් වම් 
පූජාෙ පිළිවගන ෙදාදන වස්්්ො! 
 

ණ් වියන ට පින  ීම 

්තං අම්වහහි’මං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
සේවේ ව ොනුවමා න්තු  - අම්වහ ද්්ඛ්න්තු සේබදා. 
 

අප ිශසින් ්ළ ස්ලසම්පත් සාධ්නය ්දන වම් පින සියළු 
ව ිශවයෝ අනුවමෝ න් වෙත්ො. ව ිශවයෝ සුම්ල්හි අප ආද්්ෂා 
ව්වදත්ො!  
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මිය ගිය ඥාතීන ට පින  ීම 
්තං අම්වහහි’මං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
ඤාතවයෝ අනුවමා න්තු  - පදවලා්මිවතා ගතා. 
 

අප ිශසින් ්දන ල  ස්ලසම්පත් සිදු ්දන්නා ෙූ වම් පින 
පදවලාෙ ගියා ෙූ අපවග් ඥාතීහු අනුවමෝ න් වෙත්ො!  

සෙල සත ත වයන ට පින  ීම 
්තං අම්වහහි’මං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
සේවේ සත්තානුවමෝ න්තු  - සුඛිතා වහාන්තු වත සදා 
 

මියගිය මෑණියන ට පනි  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
මාතා වම අනුවමා තු  - පදවලා්මිවතා ගතා. 
 

මා ිශසින් ්ළ ස්ලසම්පත් ලබා ව න වම් පින පදවලාෙ 
ගියා ෙූ මාවග් ආ ද මෑණිවයෝ අනුවමෝ න් වෙත්ො. වම් පිවනන් 
මෑණිවයෝ සුෙපත් වෙත්ො!  

මියගිය පියොන ට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං 
පිතා වම අනුවමා තු   - පදවලා්මිවතා ගතා 
 

මියගිය සණ්හෝ රයොට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං -සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
 ාතා වම අනුවමා තු - පදවලා්මිවතා ගවතා. 
 

මියගිය සණ්හෝ රියට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
 ගිනි වම අනුවමා තු  - පදවලා්මිවතා ගතා.  
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මියගිය පුතරයොට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං -සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
පුත්වතා වම අනුවමා තු - පදවලා්මිවතා ගවතා. 
 

මියගිය දුවට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං -සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
ධීතා වම අනුවමා තු - පදවලා්මිවතා ගතා. 
 

මියගිය සැමියොට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
 ත්තා වම අනුවමා තු  - පදවලා්මිවතා ගවතා. 
 

මියගිය භොර්යොවට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
ඡායා වම අනුවමා තු  - පදවලා්මිවතා ගතා. 
 

මියගිය ගුරැවරයොට පින  ීම 
්තං මයා ඉමං පුඤ්ඤං  - සේබසම්පත්ති සාධ්්ං, 
ගදු වම අනුවමා තු   - පදවලා්මිවතා ගවතා. 
 

පරොර්ථනො ගොථො 

1. ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වමන  - සුඛ්ාය පටිපත්තියා 
   පාපුවණයයාමි නිේබානං  - අජදං අමදං ෙදං 
 

2. ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වමන  - යාෙ පප්වපාමි නිේබුතිං 
   තාෙ සේබ වෙස්ොහං  - පඤ්ඤො සීලො  වේ 
 

3. මහ ්ධ්වනා මහායවසා  - අප්පවලාව ා අමච්ඡරි 
   සදා දාවන දවතා ස ්වධ්ා  - සණ්හොවචා  ොමිහං 
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4. වමත්ත චිත්වතා ්ාදුණිව්ා - සදා පදහිවත දවතා 
   ගුණඤ්ඤු ගුණෙන්තානං  - වතසං ස්්්ාදව්ා  වෙ 
 

5. මහේබවලා නිදාතංව්ා -  ්්වඛ්ා සේබත්ථ සාධ්වන 
   සුමිත්වතා චිද ජිවී ච    -  වෙයයං ධ්ම්මිව්ා සදා 
 

තාථාවල රතේරුම : 
1. මම වම් පිවනන් ජදාේ් නුත්තා ෙූ මදණය්් නුත්තා ෙූ 

උතුම් ෙූ නිර්ොණයට සුඛ් පරතිපදාවෙන් (පහසු පිළිවෙතින්  
පුමිවණම්ො! 

2. මම වම් පිවනන් යම්තා්් නිෙනට පුමිවණම්   එවත්් සියළු 
 ෙයන්හි නුෙණුත්වත්   සිල් ඇත්වත්   වෙම් ො! 

3. වබාවහෝ ධ්න ඇත්වත්   වබාවහෝ පිරිෙද ඇත්වත්   වලෝ  
නුත්වත්   මසුදු්ම් නුත්වත්   සුම ්ල්හි දීමට සතුටු 
ෙන්වන්   ාර ්ධ්ාෙ ඇත්වත්   මෘදු ්ථා ඇත්වත්   වෙම්ො! 

4. වමත් සිත් ඇත්වත්   ්දුණාෙ ඇත්වත්   සුම ්ල්හි අනුන්ට 
යහපත ්ිරීවමහි සතුට ඇත්වත්   ගුණෙතුන්වග් ගුණ  න්වන් 
  ඔෙුනට සත්්ාද ්දන්වන්   වෙම්ො! 

5. මහත් ්ාය බල ඇත්වත්   වදෝග නුත්වත්   ස්ලාර්ථයන් 
සිදු්ිරීවමහි  ස්්ම් ඇත්වත්   යහපත් මිතුදන් ඇත්වත්   
වබෝ්ල් ජීෙත් ෙන්වන්   ධ්ර්මය අනුෙ ්රියා ්දන්වන්   
වෙම්ො!  
 

වම් පරර්ථනා ගාථා පරබන්ධ් ්ද ඇත්වත් පුදුෂයන් ිශසින් ්දන 
පරිදි පුදුෂ ලිංගි් ෙචනෙලින් ය. ස්තරීන් ිශසින් ්ීම   ෙද ්් 
නුත. එවහත්  ාෂා රීතියට වනා ගුලවප්.  ාෂා රීතිය අනුෙ ස්තරීන් 
ිශසින් ්ිය යුත්වත් වමවස් ය. 

 

ස තරීලිිංගිෙ පරර්ථනො ගොථො 
1. ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වමන  - සුඛ්ාය පටිපත්තියා 

පාපුවණයයාමි නිේබානං  - අජදං අමදං ෙදං 
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2. ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වමන  - යාෙ පප්වපාමි නිේබුතිං 
තාෙ සේබ වෙස්ොහං  - පඤ්ඤා සීලෙතී  වේ 
 

3. මහ ්ධ්නා මහායසා  - අප්පවලා ා අමච්ඡදා 
සදා දාවන දතා ස ්ධ්ා  - සණ්හොචා  ාොමිහං 
 

4. වමත්ත චිත්තා ්ාදුණි්ා - සදා පදහිවත දතා 
ගුණඤ්ඤු ගුණෙන්තානං   - වතසං ස්්්ාද්ා  වේ 
 

5. මහේබලා නිදාතං්ා  -  ්්ඛී සේබත්ථ සාධ්වන 
සුමිත්තා චිද ජිවීනී  -  වෙයයං ධ්ම්මි්ා සදා 
 
 

 ුදු  ව පැතීම 
 

1. ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වමන - සත්වත සංසාද සාගදං 
සන්තාවදත්ො සුඛ්ාවපතුං - බු ්වධ්ා වහාමි අනාගවත 
 

2. බු ්වධ්ා’හං වබාධ්යිස්සාමි - මුත්වතාහං වමාචවය පවද 
තිණ්වණාහං තාදයිස්සාමි - සංසාවදාඝා මහේ යා 
 

වම් පිවනන් සත්ත්ෙයන් සංසාද සාගදවයන් එවතද ව්ාට 
සුෙපත් ්දනු සඳහා අනාගතවයහි බුදු වෙම්ො, මම චතුස්සතයය 
අෙවබෝධ් ව්ාට අනයන්ට අෙවබෝධ් ්දන්වනම්ො, මම සසද 
දු්ින් මිදී අනයයන්   මු ෙන්වනම්ො, මම සසද සයුවදන් එවතදෙ 
අනයයන්   එවතද ්දන්වනම්ො!  

 

ගුරැළුණ්ගෝමීන ණ්ග  පැතීම 
1. ්ුදිේඨිං පාපමිත්තඤ්ච  - න වසවෙයයං ්ුදාචනං 

හිතචිත්වතන සත්තානං  -  වණයයං මධ්ුදං ගිදං 
 

2. ඉත්ථිධ්ුත්වතා සුදාධ්ුත්වතා - න  වෙයයං ්ුදාචනං 
්ිවලසෙසිව්ා වනෙ    - චවදයයන්තු  ො වෙ 
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3. යාොහං පෙදං වබෝධිං  - නාධිගච්ඡාමි සේබථා  
සතතං තාෙ ද්්වඛ්යයං  -  ස්ම්මපථං සු ං 
 

බුදුබෙ පතනුෙන්ට ඉහත දැ්් ෙූ පරාර්ථනා ගාථා ව ්ට වම් 
ගාථා තුන  එ්තු ්ද පුතීම ඉතා වහාඳය. ගාථාෙල වත්දුම 
වමවස්ය.  

 

1. මිථයා ෘෂ්ටි්යන්   පාපමිතරයන්   ්ිසි ්වල් වස්ෙනය 
්දන්නට සිදු වනා වේො, හිත චිත්තවයන් සත්ත්ෙයන් හා 
මිහිරි ්ථා ්දන්වනම්ො! 

2. ්ිසි ්වල් ස්තරීන්ට වලාල් වනා වෙම්ො, සුදාෙට වලාල් වනා 
වෙම්ො,  ෙය්්  ෙය්් පාසා ්්වල්ායන්ට ෙසඟෙ 
හුසිවදන්වන්් වනා වෙම්ො! 

3. යම්තා්් මම උත්තම ෙූ සමය්් සම්වබෝධියට වනා පුමිවණම් 
  එවත්් සුම ්ල්හි  ා්ුාල ්ර්ම පථය ද්්වනම්ො! 
 

විෂ  ුණ් වියන ට පින  ීම 
 

නීලෙණ්වණා මහාවතවජා - බවලා ගදුළොහවනා, 
වෙණ්හු නාවමා ව ෙදාජා - ඉමං පුඤ්ඤානුවමා තු. 
 

ෙතරගම ණ් වියන ට පින  ීම 
 

සලානවණෝ මහාවතවජා  - බවලා මයුදොහවනා 
ව ිශන්වදා ්ාචදගාවම - ඉමං පුඤ්ඤානුවමා තු 
 

සමන  ණ් වියන ට පින  ීම 
 

ොදණොහවනා සම්මා   - සම්බු ්ධ්ප  පූජව්ා 
වතජස්සි සුමවනා ව වො  - ඉමං පුඤ්ඤානුවමා තු 
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විභීෂ ණ් වියන ට පනි  ීම 
 

්ලයාණිපුවද දම්වම   - තුදංගොහවනා බලී, 
ිශ ීෂණේහවයා ව වො - ඉමං පුඤ්ඤානුවමා තු. 

  

(ගේභොර) සූනියේ ණ් වියන ට පින  ීම 
 

නානාෙණ්වණෝ මහාවතවජා - ඔදාතහය ොහවනා, 
ගාමසඤ්චාදව්ා ව වො  - ඉමං පුඤ්ඤානුවමා තු. 
 

උත පලවර් ණ් වියන ට පින  ීම 
 

ලං්ායං සාසනාද්්වඛ්ා  - මවහස්්ව්ා මහි ්ධිව්ා, 
ව ිශන්ව ෝ උප්පලෙණ්වණා  - ඉමං පුඤ්ඤානුවමා තු. 
 

ස්් ව ිශඳු ිශසින් ල්් බුදුසසුන  ාද ්ළ ව ිශයා පිළිබඳ 
මත ව ් ය්් තිවේ. සමහදු ලං්ා ාාසනාද්්ෂ් ව ිශ ිශෂ්ණු 
වලස සල්ා ඔහුට පින් ව ති. සමහදු උත්පලෙර්ණ වලස සල්ා 
ඔහුට පින් ව ති. ්ුමුත්ත්් ්ිරීමට ිශෂ්ණු උත්පලෙර්ණ 
ව ව නාට ම පින් දීමට ගාථා ව ්්් වමහි වයා න ලදී.   

 

සීවලී පූජොව 
 

සීෙලී මහ දහතන් ෙහන්වස්ට පු  පූජා පෙත්ෙන පින්ෙත්හු 
වම් ගාථා පාඩම් ්දවගන ෙුඳුම් පිදුම් ්දත්ො! 

 

සීවලී ණ්තරැන  වහන ණ්ස ට වැඳීම 
 

පියං ව ෙ මනුස්සානං - බරහ්මාණඤ්ච පියං තථා, 
පියං නාගසුපණ්ණානං  - ්ත්ිච්චං අනාසෙං. 
ලා ිං  ල න්තං සේබත්ථ  - ෙවන ගාවම ජවල ඵවල, 
ලා ීනමග්ගතං පත්තං  - ්ත්ොන ්ුසලං බහුං. 
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ඡළ ිඤ්ඤං මහාවත්ජං  - ප ින්නපටිසම් ි ං, 
සුසීලං සීෙලීවතදං   - නමාමි සිදසා දං. 
 

මල  පිීම 
 

පියං ව ෙ මනුස්සානං  - ්ුසුමං ච මවනාහදං 
සුසීලං සීෙලී වථදං   - පූවජමි ්ුසුවමන’හං 
 
 

පහන  පිීම 
 

පියං ව ෙ මනුස්සානං  - ්ුසුමං ච මවනාහදං 
සුසීලං සීෙලී වථදං   - දීවපන පූජයාම’හං 
 

සුවඳ දුේ පිීම 
 

පියං ව ෙ මනුස්සානං  - ්ුසුමං ච මවනාහදං 
සුසීලං සීෙලී වථදං   - ධ්ූවපන පූජයාම’හං  
 

ගිලන  පස පිීම 
 

පියං ව ෙ මනුස්සානං  - ්ුසුමං ච මවනාහදං 
සුසීලං සීෙලී වථදං   - ගිලානපච්චයං ඉමං 
 

ආහොර පූජොව 
 

පියං ව ෙ මනුස්සානං  - ්ුසුමං ච මවනාහදං 
සුසීලං සීෙලී වථදං   - පූවජමි ව ාජනං ඉමං 
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වන  නොව 
 

ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීමට සුදුසු බු ්ධ්ාදි මවහෝත්තමයන් ව්වදහි 
හා ෙන් නීය පූජනීය ෙස්තලන් ව්වදහි   වගෞදො දවයන් නුමීම, 
අෙනත බෙ යටහත් බෙ දැ්්වීම ෙන් නා නම් වේ. ඒ ෙන් නීය 
පූජනීය පු ්ගලයන් ව්වදහි හා ාාරීරි් ධ්ාතු ආදී ෙස්තලන් 
ව්වදහි නුමීම් ොවයන් ඒ ඒ පු ්ගලයන් ව්වදහි පහළ ෙන්නා 
ෙූ චිත්තය ෙන් නාමය ්ුාලය ය. එය  ාපුණය ්රියාෙන් අතුවදන් 
අපචායන ්ුාලට අයත් වේ.  

“තිසේරසා දමං භිකේඛරව, වනේදනා, කතමා තිසේරසා? 
කාරයන වාචාය මනසා, දමා රඛා භිකේඛරේ, තිසේරසා වනේදනා” 

(අංගුත්තද ති් නිපාත  
 

යනු වෙන් ්ාය ෙන් නාෙ ය, ෙචී ෙන් නාෙ ය, මවනෝ 
ෙන් නාෙ යයි ෙන් නා තුන්් ඇති බෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් 
ිශසින් පර්ාා ව්ාට ඇත්වත් ය. එහි මවනෝ ෙන් නාෙ නම් මුිශන් 
වනා බුන ්ය වනා වසාලො ‘නමස්්ාද ්දමි, නමස්්ාද වේො’ 
යනාදීන් සිතීම ය. ෙචී ෙන් නාෙ නම් ව  අත් එ්තු ්ිරීම ආදී 
්ායි් ්රියාේ් වනා ව්ාට “නවමා බු ්ධ්ාය, නවමා තස්ස 
 ගෙවතා අදහවතා සම්මා සම්බු ්ධ්ස්ස.”  
“වය බරහ්මණා වෙ ගු සේබ ධ්ම්වම 
වත වම නවමා වත ච මං පාලයන්තු 
 

නමත්ථු බු ්ධ්ානං නමත්ථු වබාධියා 
නවමා ිශමුත්තානං නවමා ිශමුත්තියා” 
 

යනාදීන් මුිශන් පමණ්් ෙන් නාෙ පුෙසීම ය. 
 

්යින් ෙුඳීවම් ්රම වබාවහෝ ඇත්වත්ය. සිටවගන පපුෙ 
ව්ළින් ව  අත් එ්තු ්ිරීම එ්් ෙන් නා ්රමය්ි. එවස් ්ද 
ාරීදයත් ඉදිරියට නුමීම එ්් ්රමය්ි. ව  අත් එ්් ව්ාට නළල 
මත තුබීම එ්් ්රමය්ි. හිස මත තුබීම එ්් ්රමය්ි. එ්්  ණ්් 
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බිම හුණ ෙුඳීම එ්් ්රමය්ි. ව   ණ ම බිම ඇණ ෙුඳීම එ්් 
්රමය්ි. ව   ණ ව  ෙුලමිට නළල යන පස ම බිම පිහිටුො ෙුඳීම 
එ්් ්රමය්ි. එයට පසඟ පිහිටුවා වුඳීම යුයි ්ියනු ලුවේ. වගාප් 
ඇට පිරිමදිමින් පතුල මත හිස තබා ෙුඳීම එ්් ්රමය්ි. පතුල් 
පිරිමදිමින් ෙුඳීම එ්් ්රමය්ි. පාමුල බිම දිගා වී ෙුඳීම එ්් 
්රමය්ි. පවස්නදී ව්ාවසාල් දජතුමා බුදුන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ 
බිම  ණ ගසා තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් පතුල් මත හිස තබා අතින් 
පා පිරිමදිමින් සිඹිමින් “ස්ොමිනි, මම පවස්නදි ව්ාවසාල් දජු ය, 
ස්ොමිනි, මම පවස්නදි ව්ාවසාල් දජු ය” යි ්ී බෙ 
මේඣිමනිකාරයේ ධම්මරේතිය සූතරරයහි  ්්ො තිවේ. එය ඒ 
දජතුමාවග් උසස් ෙන් නාෙ ය. වමවස් ්ාය ෙන් නාෙ 
අවන්්ා්ාද ෙන බෙ  ත යුතුය. ෙචී  ෙන් නාෙ ්දන තුනුත්තා 
එය ්දන්වන් ෙචනය උපවයෝගී ්ද වගන සිතින් ම ය. ්ාය 
ෙන් නාෙ ්දන තුනුත්තා එය ්දන්වන්   ්ය උපවයෝගී ්ද 
වගන සිතින් ම ය. වම් ව තන්හි ම ්ුාලය ෙන්වන් ඒ ්රියා සිදු 
්දන සිත ම බෙ  ත යුතු ය. ෙන් නා චිත්තය ඥාන සම්පරයු්්ත වී 
නම් බලෙත් ්ුාලය්් වේ. ඥානිශපරයු්්ත වී නම් දුබල ්ුාලය්් 
වේ.  

 

වන  නො ගොථො ෙීම  
 

වම්ල තුනුදුෙන් ෙුඳීවම්දී   මල් පහන් ආදිය පිදීවමහිදී   සෑම 
ව නා ම ොවග් නානා පර්ාද ගාථා ්ියති. වබාවහෝ ව නා ඒො 
්ිරීවම් දී ගාථා ්ිය යුතමු යුයි සිතති. ගාථා වනා ්ියා ඒො වනා 
්ළ හු්ිය යි ඇතුම් හ ුසිතති. ඒ නිසා ඇතුම්හු මල් පූජා ආදිය 
්ිරීවම් දී අමාදුවෙන් ෙුෙ   ව්වම්ු වසායා ගාථා ්ියො ගනිති. 
ගාථා ්ියන්නට බුරි ්ම නිසා ඇතුම්හු ෙුඳුම් පිදුම් වනා ්දති. 
ගාථා වනා ්ියා ගාථා නුතිෙ ෙුඳුම් පිදුම් වනා ්ළ හු්ිය යනු 
ෙුදදි හුඟීම්ි. ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීමට ගාථා ්ිය යුතුම ්ියා 
නියමය්් නුත. ගාථා වනා ්ියා ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන්   පින් 
සිදුෙන්වන් ය. ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවම් පින ්ුඩා මහත් ෙන්වන් ්ියන 
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ගාථා අනුෙ වනාෙ ්දන තුනුත්තාවග් සිවත් ඇති ාර ්ධ්ා පරඥාෙන් 
අනුෙය. බලෙත් ාර ්ධ්ාවෙන් හා පරඥාවෙන් යු්්තෙ ෙඳින්නහුට 
වබාවහෝ අනුසස් ලුබිය හු්ි ෙන බලෙත් ්ුාලය්් අත් වේ. මඳ 
සුදැහුවයන්, මඳ නුෙණින් ෙඳින්නහුට දුබල ්ුාලය්් ලුවේ. 
සම්පූර්ණවයන් පරඥාවෙන් වතාදෙ ෙඳින්නහුට ඉතා දුබල ්ුාලය්් 
ලුවේ.  
 

දින්් තථාගතයන් ෙහන්වස් බලෙත් උ ෑසන ්ාලවය් 
මහ්ුළුණු සමෙතින් නුගිට වලාෙ බලා ෙදාදණ වස්්්. එදිනම මුරී 
අපාවයහි උපදින්නට ඇති මහළු සුවඩාල් ගුහුණිය් දැ්, ඇය 
ව ේ වලාෙට පමුණු ෙන්නට සිතා මහ සඟන පිරිෙදා දජගහ නුෙද 
බලා පිඬු පිණිස ෙුඩම ්ළ වස්්. එ වෙවලහි සුවඩාල් මුහුල්ල 
සුදයටිය්් වගන වෙේලමින් නුෙරින් නි්්වමන්නී බුදුදදුන් ෙඩිනු 
දැ් නුෙතුනාය. තථාගතයන් ෙහන්වස්   ඇයට මඟ අෙුදන්නා්් 
වමන් ඇය ඉදිරිවය් නුෙතුනාහ. උන්ෙහන්වස් පසුපස ෙුඩම ්ළ 
මුගලන් මහ වතදුන් ෙහන්වස් තථාගතයන් ෙහන්වස් නුෙතී 
සිටින ්ාදණයත් සුවඩාල් මුහුල්ලවග් ආයු ව්ළෙද ෙන්නට ළං 
වී ඇති බෙත් දැන,වදාඩී මුහුල්ල අමතා ඇවග් ආයුෂ ව්ළෙද 
ෙන්නට ළං වී ඇති බෙ ෙදාදා තථාගතයන් ෙහන්වස් වග් පා ෙඳින 
වලස ෙදාළහ. එය අසා ඉමහත් සංවේගයට පුමිණි වදාඩී මුහුල්ල 
බුදුන් ෙහන්වස් ව්වදහි සිත පහදා පසඟ පිහටිුො උන්ෙහන්වස් 
වග් පා ෙුන්දාය. ඉ්්බිති නුගිට තථාගතයන් ෙහන්වස් ව සට 
ෙුඳවගන බු ්ධ්ාලම්බණ පරීතිවයන් සිත එ්ඟ ව්ාට බලා සිටියා 
ය. තථාගතයන් ෙහන්වස් මුයට ස්ෙර්ගවයහි ඉපදීමට වම් පින 
පරමාණෙත් යයි නුෙදට පිිශසි වස්්. වදාඩී මුහුල්ල  න්නා එ් ම 
ගාථාේුදු නුත. ඇය ෙුන්ව ් ්ිසිේ් වනා ්ියමින් ය. ඇය එදින 
්ාල්රියා ව්ාට ගාථා වනා්ියා ෙුන්දා ෙූ ඒ පිවනන් තේතිසා 
ව ේවලාෙ මහත් සම්පත්තිය්් ඇති ව ෙඟන්් ෙූො ය. වම් ්ථාෙ 
විමානවතේථූපකරණරයහි එන්වන් ය. ෙන් නාමය ්ුාලය සිදු ්ද 
ගුනීම ගාථා නුතිෙ ්ළ හු්ි බෙට වම් ්ථාෙ සාධ්්ය්ි.   
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බුදුන් ෙහන්වස් ෙුඩ සිටි ්ාලවය් දී උන්ෙහන්වස් වෙත 
දිනපතා  හස් ගණන් ජනයා පුමිණියහ. ඒ අය වම්ල 
වබෞ ්ධ්යන් ිශහාදෙලට වගාස් ෙඳින්නා්් වමන් ගාථා ්ියමින් 
ෙුඳීම ්ළාහු නම් තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ෙුඳුම් පිළිගුනීමට ෙඩා 
ෙුඩි ෙුඩ්් ්දන්නට වනා ලුවබන්වන් ය. ඔෙුහු දජ්ු ඉදිරියට 
යන ්වල් වමන් ඉතා වගෞදෙවයන් ඉතා ාාන්ත ලීලාවෙන් 
බුදුන් ෙහන්වස් ඉදිරියට වගාස් පසඟ පිහිටුො වහෝ අන් අයුද්ින් 
වහෝ ෙුඳීම ්ළහ. පිදියයුත්ත්් ඇති නම් එය තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් අතට පිළිගුන්ෙූහ. පාමුල වහෝ තුබූහ. දැනට මල් 
පහන් ගිලන්පස ිශහාදෙලට වගන වගාස් බුදුපිළිමය ඉදිරිවය් තබා 
මහ හඬ නඟා වබාවහෝ වේලා ගාථා ්ියන්නා්් වමන් ජීෙමාන  
බුදුන් ෙහන්වස් ඔෙුන් පලො හරිනු වනා අනුමානය.  

 

බුදුදදුන් පිරිනිවීවමන් පසු උන්ෙහන්වස්ට ෙුඳුම් පිදුම් 
්දන්නෙුන් ිශසින් ගත යුතු වහාඳ ම ්රමය උසස් ම ්රමය නම් 
බුදුගුණ වමවනහි ව්ාට බුදුදුෙ සිතින් මො වගන දිෙමන්  බුදුන් 
ෙහන්වස්ට වමන් පදම වගෞදෙවයන්  ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීම ය. එවස් 
්දන තුනුත්තා ිශසින් ිශහාදය්ට වහෝ දාගුබ්් වෙතට වහෝ යන 
්ල්හි බුදුගුණ සිහි ්දමින් දජ්ු ඉදිරියට යන්නා්් වමන් ඉතා 
වගෞදෙවයන් සන්සුන්ෙ පූජනීය ස්ථානයට යා යුතුය. ඉ්්බිති 
සිතින් බුදුදදුන් නිර්මිත ්දවගන බුදුනට ෙඳිමි යි පසඟ පිහිටුො 
පදම වගෞදෙවයන් ෙුඳිය යුතුය. මල් ආදී පිදිය යුතු දැය්් ඇති 
නම් බුදුන් ෙහන්වස්වග් පාමුල තබන අයුරින් වගෞදෙවයන් ඒො 
පිදිය යුතුය. එවස් ්දන්නහුට දිෙමන් බුදුනට ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් 
ලුවබන ්ුාලයට වනා වෙනස් ්ුාලය්් අත්පත් වේ. 

 

තිේඨන්වත් නිේබුවත චාපි  - සවම චිත්වත සමං ඵලං 
වචවතාපණිධි වහතු හි  - සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතිං 
  

(ිශමාන ෙත්ථුපාලි  
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Non-commertial Distribution  

 
 

“බුදුදදුන් දිෙමන් ්ල්හි   පිරිනිවීවමන් පසු   
උන්ෙහන්වස්ට ෙුඳුම් පිදුම් ්දන්නෙුන්ට සිත සමාන නම් සමාන 
ඵල ලුවබන්වන් ය. සිත මනා ව්ාට තුබීම වහ්තුව්ාට 
සත්ත්ෙවයෝ සුගතියට යන්නාහ.” යනු ඒ ගාථාවේ වත්දුම ය.  

 

ජීෙමාන බුදුනට ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවම් දී ඇතිෙන සිතට 
සමාන සිත්් ඇති ්දවගන පිරිනිිශයා ෙූ බුදුනට ෙුඳුම් පිදුම් ්ළ 
හු්්ව්් නුෙණ දියුණු අයට පමවණ්ි. නුෙණ වනා දියුණු අයට 
එය ්ිරීම අපහසු ය. ඔෙුනට දැනට පුදුදු වී ඇති ගාථා ්ියා ෙුඳුම් 
පිදුම් ්ිරීවම් ්රමය ම ෙඩා වයෝගය බෙ ්ිෙ යුතු ය.   

 

ගාථා ්ියා ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවම් සිරිත එතදම් පුදණි 
වනාවේ. බුදුවගාස් හිමියන් ල්්දිෙට පුමිණ අටුො ලියූවය් සම්බු ්ධ් 
පරිනිර්ොණවයන් ෙර්ෂ නෙසිය ගණන්ට පසුෙය. අටුොෙල 
ෙුඳීවම් ආ්ාදය  ්්ො ඇති තුන්ෙල ගාථා ්ිය යුතු බේ් 
සඳහන් වී නුත. එයින් සිතා ගන්නට ඇත්වත් ඒ ්ාලවය් දී ගාථා 
්ියා ෙුඳීවම් සිරිත්් වනා තිබූ බෙ ය. සුමංතලවිලාසිනී නම් ෙූ 
දීඝනි්ායේඨ්ථාවෙහි සාමඤ්ඤඵල සූතර ෙර්ණනාවෙහි  
චචතයය හා වබෝධිය ෙුඳිය යුතු සුටි  ්්ො ඇත්වත් වමවස් ය.   

 

“බුදේධාරම්මණං පීතිං තරහතේවා රචතියංතණං ආරුයේහ මහනේතං 
රච රචතියං තිකේඛතේතශං පදකේඛිණං කතේවා චතශසු ඨාරනසු 
වනේදිතබ්බං ඛුදේදකං රච තරථව පදකේඛිණං කතේවා අට්ඨසු 
ඨාරනසු වනේදිතබ්බං, රචතියං වනේදිතේවා රබාධියංතණං 
පතේරතනා පි බුදේධසේස භතවරතා සම්මුඛා විය නිපේචාකාරං 
දසේරසතේවා රබෝධිං වනේදිතබ්බා”  
 

එහි වත්දුම: “බු ්ධ්ාදම්මණ පරීතිය උප ො වගන සෑමළුෙට නුඟ 
ඉදින් චචතයය මහත් වේ නම්, තුන් ෙද්් පු ්ුණු ව්ාට සතද 
තුන් ෙුඳිය යුතුය. ඉදින් චචතයය ්ුඩා නම්, එවස්ම පු ්ුණු 
ව්ාට අට තුන් ෙුඳිය යුතුය. චචතයය ෙුඳ වබෝමළුෙට 
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Non-commertial Distribution  

 
 

පුමිණියාහු ිශසින් බුදුන් ෙහන්වස් ඉදිරිවයහි වමන් වගෞදෙ  ්්ො 
වබෝධිය ෙුඳිය යුතුය” යනු යි.  
 

පුදකශණු කිරීමය යනු තමාවග්  ්ුණු අංාය  චචතයය 
ව සට සිටින වස් ෙුඳ වගන  චචතයය ෙටා යාමය. එවස් ්ිරීවම් 
දී ඒ ඒ තුන දී පසඟ පිහිටුො ෙුඳිය යුතු ය. වම් අටුොවෙහි 
චචතයය ෙන් නාෙ  ්්ො ඇති ආ්ාදය ය. ගාථා ්ීවම් සිරිත ඒ 
්ාලවය් පුෙතිවය් නම් බුදු වගාස් හිමියන් ිශසින් ගාථා ්ිය යුතු 
බෙත්  වනා අනුමානෙ ම සඳහන් ්දනො ඇත. එවස් සඳහන් 
වනා ්ිරීවමන් පිළිගන්නට ඇත්වත් ඒ ්ාලවය් දී ගාථා ්ියා 
ෙුඳීවම් සිරිත වනා තිබූ බෙය.  

 

බුදුදදුන් පිරිනිවීවමන් පසු බු ්ධ් පරමුඛ් උ වතෝ සංඝයා හට 
 න් ව නු ්ුමති ්ල්හි උ වතෝ සංඝයා මු  බුදු පිළිමය්් තබා 
එය ඉදිරිවයහි පාතරය්් තබා සංඝයාට  න් වබ න ්ල්හි බුදුන් 
ෙහන්වස්වග් ව්ාටස ඒ පාතරයට වබ මින් දානය දිය යුතු බෙ 
 ්්ෂිණාිශ ංග සූතර අටුොවෙහි ්ියා තිවේ. ගාථා ්ියා බු ්ධ් පූජාෙ 
්ිරීම්් එහි සඳහන් වනා වේ. එයින් වත්දුම් ගත යුත්වත් ඒ 
්ාලවය් පිරිනිිශයාෙූ බුදුනට ආහාද පූජාදිය ්ිරීවම් දී ගාථා ්ීවම් 
සිරිත වනා තිබූ බෙ ය.වම් ්දුණු අනුෙ ්ිෙ යුත්වත් ගාථා වනා 
්ියා ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවම් ෙද ්් නුති බෙත් සුදැහුවයන් ෙුඳුම් 
පිදුම් ්දන්වන්ුට ගාථා නුති්මින් හානිය්් නුති බෙත් ය.  

 

වන  නො ගොථොවල පරණ්යෝජනය  

ඉහත දැ්් ෙූ ්දුණු අනුෙ සිතන ්ල්හි දැනට ්දවගන 
යන පරිදි ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවම් දී වනාවය්් ගාථා වනාවය්් 
ෝයන් ්ීම නිෂ්ඵල නුෙුමනා ව ය්ුයි ඇතුමුන්ට සිවතන්නට 
පිළිෙන. වබාවහෝ වේලා වනාවය්් ව ් ්ියමින් ෙුඳීම පිදීම 
ෙුෙමනා නුති නිෂ්ඵල ෙුඩ්ුයි ඇතමුන් ්ියනු   සමහදිශට 
ඇවස්. එවස් ්ියනුවය්   ඔෙුන්වග් වනා දැනීම නිසාය. ෙුඳුම් පිදුම් 
්ිරීවම් දී දත්නතරවය් ගුණ දැ්්වෙන ගාථා වහෝ ෝයයන් ්ීවම් 



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

29 
Non-commertial Distribution  

 
 

පරවයෝජන වබාවහෝ ඇත්වත් ය. ෙඩා පරවයෝජනය ඇති ෙන පරිදි 
එය වහාඳින් ස්ස්්ද ගන්නො මිස අත්හුද දැමිය යුතු වනාවේ.   

 

බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී ව ්හය  ්්නට ඇත්තා ෙූ, 
උන්ෙහන්වස්වග් ශ්රී මුඛ්වයන් ්දන මධ්ුද ධ්ර්ම ව ්ානය අසන්නට 
ඇත්තා ෙූ, උන්ෙහන්වස් ොසය ්දන ිශහාදාදාමයන්  ්්නට 
ඇත්තා ෙූ,  උන්ෙහන්වස් වග් උසස් ාරාේයන්  ්්නට ඇත්තා ෙූ,   
උන්ෙහන්වස් වෙත පුමිණ ගදු බුහුමන් ්දන 
දාජදාජමහාමාතයාදීන්  ්්නට  ඇත්තා ෙූ,  උන්ෙහන්වස් වග් ගුණ 
අසන්නට ලුවබන්නා ෙූ උන්ෙහන්වස් ජීෙමානෙ ෙුඩ සිටියාෙූ 
්ාලවය් දී ්ාහටත් වලවහසිවයන් බුදුගුණ  ත හු්ිය. අනන්ත 
ගුණ ඇති තථාගතයන්  ෙහන්වස් පිරිනිෙන් පා ෙදාදා වබාවහෝ ්ල් 
ගත වී ඇති බුිශන් වම්ල ඉන්නා ජනයන්ට බුදුන් හුඳින ගුනීමට 
බුදුගුණ දැන ගුනීමට දුෂ්්දය. ෙන් නාමය ්ුාලයත් පූජාමය 
්ුාලයත් මහත්ඵල ෙන්වන් ඒො ්දන අයවග් බුදුගුණ දැනීම අනුෙ 
ය. ෙන් නා පූජා සඳහා පිළිවයල ්ද ඇති ගාථා හා ෝය  
බුදුගුණ පර්ාා ්දන ඒො ය. ඒො පාඩම් ්දවගන ්ියමින් ෙුඳුම් 
පිදුම් ්දන ්ල්හි ඒ ගාථාෙලින් ෝයෙලින් දැ්්වෙන  බුදුගුණ 
ෙන් නා ්දුෙන්වග් සිතට නුඟී එන්වන් ය. එයින් ඔහුට 
බු ්ධ්ාලම්බණ පරීතිය හා ාර ්ධ්ාෙ ඇතිවේ. බුදුගුණ සිතට නඟා වගන 
බු ්ධ්ාලම්බණ පරීතිවයන් යුතුෙ ්දන ඒ ෙන් නා පූජාවෙෝ ඒ නිසාම 
මහත්ඵල ෙන්නාහ. වනාවය්් වලස ගාථා ්ියමින් ්ල් ගත්දමින් 
ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීම ජීෙමාන බුදුදදුන් ඉදිරිවය් ්ිරීම සුදුසු නුත   
වම් ්ාලවය් තමන්වග් සිතින් බුදුන් මොවගන  උන්ෙහන්වස්ට 
ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවම්දි බුදුගුණ ්ීම සුදුසු ය. බු ්ධ් ගුණාත්ම් 
ගාථාදිය ්ියමින් ෙඳින්නෙුන්ට බුදුගුණ සිහි්ිරීවමන් හා ්ීවමන් 
අතිවර්් ්ුාලය්්   අයත් වේ. බුදුගුණ සිහි්දන ්ියන 
අෙස්ථාවේදී එවස් ්දන තුනුත්තාට ්ියන ෙචනය්් පාසා ම 
ඇති ෙන්වන් ්ාමාෙචද ්ුසල් සිත් ය. ඒ හුම ්ුසල් සිත්්ම 
අනාගතවය්දී ඔහුට වබාවහෝ ඉෂ්ට ිශපා් ඇති්දන්වන් ය. 
වබාවහෝ වෙලාේ්  බුදුගුණ ්ියමින් ෙඳින සුදැහුෙතාට වබාවහෝ 
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්ුසල් සිත් ඇති වේ. මඳ වෙලාේ් එවස් ්දන තුනුත්තාට ඇති 
ෙන්වන් ්ුසල් සිත් ස්ෙල්පය්ි. වබාවහෝ පින් ඇති ්දගනු 
්ුමතියන් ිශසින් වබාවහෝ බුදුගුණ පාඨයන් පාඩම් ්දවගන ඒො 
්ියමින් ෙුඳිය යුතුය. බුදුගුණ ව්ාවත්් ්ීෙ  එහි ෙුඩි්ම්් 
නිෂ්ඵල ්ම්් නුත. බුදුගුණ ්ියන්නහුට  හම් ගුණ ්ියන්නහුට 
සඟගුණ ්ියන්නහුට ප ය්් ප ය්් පාසාම උසස් ්ුාලය්් 
අත්පත් වේ.  ඒ ්ුාලවය් අගය වමවස්  ්්ො තිවේ. 

 

“බු ්වධ්ාති ්ිත්තයන්තස්ස 
යස්ස ්ාවය  ෙති යා පිතී, 
ෙදවමෙ හි සා පීති 
්සිවණනපි ජම්බුදීපස්ස 
 
ධ්ම්වමාති ්ිත්තයන්තස්ස 
යස්ස ්ාවය  ෙතු යා පීති 
ෙදවමෙ හි සා පීති 
්සිවණනපි ජම්බුදීපස්ස 
 
සංවඝාති ්ිත්තයන්තස්ස 
යස්ස ්ාවය  ෙතු යා පීති 
ෙදවමෙ හි සා පීති 
්සිවණනපි ජම්බුදීපස්ස” 

(බරහ්මජාල සුත්තේඨ්ථා  

ාර ්ධ්ාෙ ඇතිවීම පිණිස වම් ගාථා පාඩම් ්දවගන තිබීම 
යහපති. බු ්ධ් යන ෙචනය ්ියන්නහුට   ධ්ම්ම යන ෙචනය 
්ියන්නහුට   සංඝ යන ෙචනය ්ියන්නහුට   එයින් යම් පරීතිය්් 
වේ නම් ඒ පරීතිය මුළු  ඹදිෙට දජ වීමට   ෙඩා උතුම් බෙ ඒ 
ගාථාෙලින් පර්ාා වේ. 
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ණ්ත රැම ණ්නො  න නො ගොථො ෙීම  

වබාවහෝ ව නා වම් ෙුඳීම පිදීම ගාථා ්ියා ම ්ළ 
යුත්ත්ු යි සිතා යම් ්ිසිේ් පාඩම් ්ද වගන එය ්ියා ෙඳිති. 
තමන්ට වනා වත්වදන ව ය්් ්ියමින් එවස් ෙන් නා 
්දන්නෙුන්ට එයින් ලුවබන්වන් ඥාන ිශපරයු්්ත ෙූ දුබල ්ුාලය්ි. 
ඒ දුබල ්ුාලවයන්,  ෙන් නාවෙන් පූජාවෙන් ලුවබන්වන්යු යි 
්ියා ඇති උසස් අනුසස් වනා ලුවබන්වන් ය. එ බඳු ්ුාලය්ින් 
මිනිස් වලාෙ උප වන්   දුබලය්ු ෙ ම උපදී. ව ේවලාෙ උප වන් 
  අල්වප්ා්ය ව ිශවය්් ෙන්වන් ය. ෙන් නා ගාථා පරවයෝජන 
ෙන්වන් ඒො වත්දුම් වගන ඒොයින් ්ියවෙන ගුණ සිතට නඟා 
ෙන් නා ්ළ හු්ියන්ට පමවණ්ි. පාළි ගාථාෙල අ හස් වත්දුම් 
වගන ෙුඳීම වබාවහෝ ව නාට ්ළ හු්්්්් වනා ෙන බුිශන් 
වමහි සිංහල  ෙන් නා පාඨය්් වයාදා ඇත. එය පාඩම් ්දවගන 
එහි දැ්්වෙන  බුදුගුණ සල්ා වගන එය ්ියා ෙන් නා ්ිරීවමන් 
ඥානසම්පරයු්්ත ෙන උසස් ්ුාල් අත්පත් ්ද ගත හු්ිය. 

 

මඟඵල ලබා නිෙන් දැ්ිය හු්ි ෙන්වන් තරිවහ්තු්  
පු ්ගලයන්ට පමණ්ි. ඥානිශපරයු්්ත ්ුාලවයන් ලුවබන්වන් 
 ්වීවහතු් වහෝ අවහ්තු් උත්පත්තිය ය. නිෙන් පතා ෙුෙ  
ඥානිශපරයු්්ත ්ුසල් ව්ාට ඒොයින්  ්වීවහතු් වහෝ අවහ්තු් 
උත්පත්ති ලබා සිටින ිශවට්දී වලාෙුතුදා බුදු ව්වන්ුන් හමු ෙුෙ 
  ඔෙුනට ඒ ජාතිවය්දි මඟඵල වනා ලුබිය හු්ි ය. නිේන් වනා 
දැ්ිය හු්ිය. එබුිශන් පින් ්දන අෙස්ථාෙල ඥානසම්පරයු්්ත 
තරිවහ්තු් ්ුාලයන් ම ඇති්ද ගුනීමට උත්සාහ ්ළ යුතු ය. 
තරිවහ්තු් ්ුාල් ඇති ්ද ගත හු්ි වීමට ගාථා ්ියා ෙුඳුම් පිදුම් 
්දන්නෙුන් ඒොවය් වත්දුම දැනගත යුතු ය. ගාථාේ වත්දුම 
අසා බලා දැන ගත්වත්   පාලි  ාෂාෙ වනා  න්නෙුන්වග් සිතට 
ගාථාෙ ්ියන ්ල්හි එහි වත්දුම මතු වී වනා එයි. ්ියන ිශටම 
වත්දුම සිතට නුවඟන්වන් තදම්ටෙත් පාලි  ාෂාෙ දැන සිටින 
ආයට පමණ්ි. එබුිශන් වත්දුමත සමඟ ගාථා පාඩම් ්ද වගන 
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වත්දුමත් සමඟම ්ියා ෙුඳුම් පිදුම් ෙඩා වහාඳ ්රමය බෙ ්ිය 
යුතුය. වමහි ෙන් නා පූජා ගාථාෙල වත්දුම වයාදා ඇත්වත් ඒ 
නිසාය. වත්දුමත් සමඟම ඒො ්ියා ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් 
ඥානසම්පරයු්්ත ්ුාලයන් ඇති ්ද ගත හු්ිය.  

 

ස තුති පූජොව 

මල්, පහන්, සුෙඳ දුම්, සුෙඳ සුණු, සුෙඳ පුන්, සුෙඳ  ෑ, ආහාද-
පාන-ෙස්තර යන ආදී මනුෂයයන් ්ුමුති ෙන ව ය්ි. ඇතුම්හු 
මිල මු ලට ෙඩා ස්තුතියට ්ුමුත්වතෝය. ඔෙුන් වගන් මු ල්් දී 
්දො ගත වනාවහන ෙුඩ්් ස්තුතිවයන් ්දො ගත හු්ිය. 
ස්තුතිවයන් සුමව නා ම සතුටු ්දිශය හු්ි ය. සතුටු ෙන ව ය්් 
ෙන ස්තුතිය   පූජා ්ළ යුතු ව ය්ි. දජුන් සතුටු ්දො 
ඔෙුන්වගන් පරවයෝජන ලබනු ්ුමුත්වතෝ දජුන් ඉදිරිවය් ඔෙුන්වග් 
ගුණ ගී ගයා ඔෙුනට ස්තුතිය පිරිනමති. ව ිශයන්වගන් උප්ාද 
ලබනු ්ුමුත්වතෝ ව ්ොලය්ට වගාස් ස්වතෝතර නාමවයන් 
හඳුන්ෙන ා්වලෝ් ්ිශ හා ්න්නලේ නමින් හඳුන්ෙන ෝයයන්   
්ියමින් ව ිශයන්ට ස්තුති පූජා ්දති. ඇතුම්හු ස්තුති ගීති්ා 
ස්තුති ෝයය පත් ෙල ලියා වහෝ මු ණය ්දො උසස් අයට හා 
හිතෙතුන්ට පිරිනමති. එවස් ්දන්වන් වම් ස්තුතිය හුමව නම 
්ුමති ෙන්න්් බුිශනි. දාජාදී සෑමව නාම ්ුමති ෙන උසස් 
අයට පිරිනමන ඒ ස්තුතිය මල් පහන් සුෙඳ ආදිය වස් දත්නතරයට 
පූජා ්ිරීමට   සුදුසු ය. එබුිශන් ඇතුම්හු වලාෙුතුදා බුදුෙදයන් 
ව්වදහි පුහු  උන්ෙහන්වස්ලා ඉදිරිවය් ගාථා ්ියා 
උන්ෙහන්වස්ලාට ස්තුති පූජා ්ළහ. ෙුඳීම මල් පහන් ආදිවයන් 
පිදීම පින්් ෙන්නා්් වමන් ස්තුතිවයන් පිදීම   පින්් වේ. 
දත්නතරය ගුණෙලින් යු්්ත ව්ාට වගාතා ඇති ෙන් නා ගාථා, 
ෙන් නා ෝයයන් ්ීම දත්නතරයට ස්තුති පූජාේි. ගුණ සිහි 
්දගුනීමට පමණ්් වනාෙ ස්තුති පූජාේ් ොවයන්  ඒ ගාථා 
ෝය යන් ්ිය යුතු ය. 
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ස තුති පූජොණ්ේ අනුසස   
අතීතවය් එ්් ්වප් හිමෙත  ්ුණු දිග එ්්  ලමි ාගය් 

අසපුවේ තේවස්් වමෝ්්ෂ මාර්ගය  ්්ෙන ආචාර්ය යෙදවය්ු 
වසායමින් ෙනවයහි ඇති මූල ඵලයන් ආහාද ව්ාට ගනිමින් 
ිශසුවේ ය. එසමවයහි සුවම්ධ් බුදුන් ෙහන්වස් වලාෙ පහළෙ 
සිේසස් ව සමින් මහජනයා සසද සයුවදන් එවතද ්දෙන්නට 
ෙන්හ. බුදුන් වලාෙ පහළෙ අට ෙස්් ඉ්්මීවමන් පසු බුදුන් වලාෙ 
පහළ ෙූ පුෙත තේසාට   සුලිශය. තාපස වතවම් ඉමහත් පරීතියට 
පුමිණ අසපුෙ හුම  ගිනි නිො තෙුස් පිරි්ද වගන බුදුන්  ්්නා 
රිසිවයන් නි්්ම වගාස් සුවම්ධ් බුදුන් ෙහන්වස් වෙවසන චන් ෙතී 
නම් නගදයට එ්් දින්ින් ම පුමිණිවය්ය. එසමවයහි සුවම්ධ් 
බුදුන් ෙහන්වස් ධ්ර්ම ව ්ානා ්දමින් උන් වස්්. තාපස වතවම් 
ජන සමූහයා පසු ව්ාට ඉදිරියට වගාස් බුදුන් ෙහන්වස්ට ෙුඳ මතු 
දැ්්වෙන ගාථා ්ියා උන්ෙහන්වස්ට ස්තුති ්වළ්ය. 

 

තුෙං සත්ථා ච ව්්තු ච ධ්වජා යූවපා ච පාණිනං, 
පදායවනා පතිේඨා ච දීවපා ච දීපදුත්තවමා. 
 

වනපුඤ්වඤා  ස්සවන වීවදා තාවදසි ජනතං තුෙං, 
නත්ථඤ්වඤා තාදව්ා වලාව් තෙුත්තරීතවදා මුවන. 
 

ස්්්ා  වේ ්ුසග්වගන පවමතුං සාගදුත්තවම, 
නත්වෙෙ තෙ සේබඤ්ඤු ඤාණං ස්්්ා පවමතවෙ. 
 

තුළා  ණ්වඩ ඨවපත්ොන මහිං ස්්්ා ධ්වදතවෙ, 
නත්වෙෙ තෙ පඤ්ඤාය පමාණමත්ථි ච්්ඛ්ුම. 
ආ්ාවසා මිනිතුං ස්්්ා දේජුයා අංගුවලන ො, 
නත්වෙෙ තෙ සේබඤ්ඤු සීලං ස්්් පවමතවෙ. 
 

මහාසමු ්ව  උ ්ං ආ්ාවසා ච ෙසුන්ධ්දා, 
පරිවමයයානි එතානි අප්පවමයයාසි ච්්ඛ්ුම. 
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සුවම්ධ් බුදුන් ෙහන්වස් ඔහුවග් ස්තුති පූජාෙ පිළිවගන 
මහසඟන මු  හිඳ ඔහුට මතු ලුවබන ිශපා් වමවස් ෙදාළ වස්්. 
පහන් සිතින් මාවග් ඥානයට පුසසූ ඒ තෙුසා ඒ පිවනන් සත් 
සුත්තෑ ්ප්් ව ේ වලාෙ ව ේ සුප ිශඳින්වන් ය.  හස් ෙද්් 
ව ේවලාෙ දජ වී දජය ්දන්වන් ය. ොද සිය ගණන්් මිනිස් 
වලාෙ ස්්ිශති දජ ෙන්වන්ය. ගණනින් නිම ්ළ වනාවහන තදම් 
ොදෙලදී පරව ්ා දාජ සම්පත් ලබන්වන්ය. වමාහු ව ේ ෙුෙ   මිනිස් 
ෙුෙ   හුම ්ල්හි පින්්ම් ්දන තියුණු නුෙණුතිවය්් ෙන්වන් ය. 
වමයින් ්ල්ප තිස්  හස්ින් මතු ඔ්්්ා් ්ුලවයහි වගෞතම නම් 
බුදු ව්වන්් ෙන්වන් ය. එ්ල වම් වතවම් මිනිස් වලාෙ ඉපි  ඒ 
බුදුන්වග් සස්වනහි ඉපි  පුිශදිෙ සත් අෙුදුදු ෙයවස්දීම සේ 
ව්වලසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණ දු්් ව්ළෙද ්දන්වන් ය. 
 

ඒ තාපස වතවම් බුදුන්වග් ්ාලවය් පටන් වගෞතම 
බුදුන්වග් ්ාලය  ්්ො ඇති ්ල්ප තිස්  හහස්් ෙූ අතිදීර්ඝ 
්ාලවයහි එ් ෙද්ුදු දුර්ගතියට වනා පුමිණ ව ්ෙ මනුෂය 
සංඛ්යාත සුගති සංසාදවයහි සුරිසදා අප බුදුන් ්ාලවය් දී මිනිස් 
වලාෙ ඉපි  පුිශදිෙ සත් අෙුදුදු ෙයවස් දීම දහත් ෙ:  

 

“තිංස ්ප්ප සහස්සම්හි    - යං ඤාණමථිශං අහං,  
 දුග්ගතිං නා ිජානාමි       - ඵලං ඤාණස්ස වථාමවන.” 
 

යනුෙන් මම ්ල්ප තිස්  හස්ින් ඔබ බුදුන්වග් නුෙණට 
යම් ස්තුතිය්් ්වළම්   ඒ පිවනන් වම් ෙනතුදු දුර්ගතියට වනා 
ගිවයමි. වමය ඥානයට ස්තුති ්ිරීවම් ඵලයයි පර්ාා ්වළ්ය. වම් 
්ථාෙ ඤාණාතිශ්වතදාපදාන යන නමින් අපදාන පාලිරයහි 
එන්වන් ය. 

 

ණ්මෝඝරොජ ණ්තරැන  වහන ණ්ස  ණ්ග  ස තුති පජූොව  
වමෝඝදාජ වතදුන් ෙහන්වස්  අතීතවය එ්් ජාතිය් දී 

මහසඟන පිරිෙදා මහ මඟ ෙඩනා අත්ථ ස්සී  බුදුන් ෙහන්වස් දැ් 
පුහුදී ෙුඳ වමවස් ස්තුති ්ළහ. 
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යාෙතා දෑපිවනා සත්තා අදෑපී ො අසඤ්ඤුවනා, 
සේවබ වත තෙඤාණම්හි අන්වතා වහාන්ති සවමාගධ්ා. 
 

සුඛ්ුමච්ඡි්ජාවලන උ ්ං වයා පරි්්ඛිවප, 
වය ව්චි උ ව් පාණා අන්වතා ජාවල  ෙන්ති වත. 
 

වයසං ච වචතනා අත්ථි දෑපිවනා ො අදෑපිවනා, 
සේවබ වත තෙ ඤාණම්හි අන්වතා වහාන්ති සවමාගධ්ා. 
 

සමු ්ධ්දසිමං වලා්ං අන්ධ්්ාදසමා්ුලං, 
තෙ ධ්ම්මං සුණිත්ොන ්ංඛ්ාවසාතං තදන්ති වත. 
 

අිශේජා නිෙුවත වලාව් අන්ධ්්ාවදන ඔත්ථවට, 
තෙ ඤාණම්හි වජාතන්වත අන්ධ්්ාදා පධ්ංසිතා. 
 

තුචං ච්්ඛ්ුසි සේවේසං මහාතමපනූ වනා, 
තෙ ධ්ම්මං සුණිත්ොන නිේබායති බහුේජවනා. 
 

වමවස් ගාථා ්ියා බුදුනට ස්තුති ව්ාට අෙසානවය් වගාටුේ් 
පුදා මී පුණි   තථාගතයන් ෙහන්වස්ට පිළිගුන්ෙූහ. තථාගතයන් 
ෙහන්වස් එය පිළිවගන ෙළඳා අහවසහි සිට ඔෙුන්වග් සිත් සතුටු 
්දෙමින් වමවස් ෙදාළ වස්්. 

 

මාවග් ඥානයට ස්තුති ්ළා ෙූ බුදුනට ස්තුති ්ළා ෙූ වමාහු ඒ 
චිත්තපරසා ය වහ්තු ව්ාට මතු දුර්ගතියට වනා පුමිවණන්වන් ය. 
ඔහු වම් පිවනන් තුදුස්ෙද්් ව ේවලාෙ දජ ්දන්වන් ය. අටසිය 
ෙද්් වපාවළාවෙහි දජ ෙන්වන් ය. පන්සිය ෙද්් ස්්ිශති දජ 
ෙන්වන්ය. පරමාණෙත් නුති ොදෙල පරව ්ාදාජ ෙන්වන් ය. 
අනාගතවයහි වගෞතම බුදුන්වග් සසුවනහි පුිශදිෙ වමෝඝදාජ යන 
නාමවයන් බු ්ධ් ාරාේවය්් ෙන්වන් ය. තරිිශ යාවෙන් යු්්ත 
ෙන්නා ෙූ වමාහු බුදුන්ෙහන්වස් දෑ්්ෂචීෙදධ්ාරීන්වගන් 
අගරස්ථානවයහි තබා ෙදාදන්නාහ. වම් ්ථාෙ අපදාන පාළිරයහි 
වමෝඝදාජ වථදාපදාන නාමවයන් ආවය්ය. 
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ණ්තරැවන  ගු දැනීම 

  බුදුගුණ වනා  න්නෙුන්ට බුදුන්ෙහන්වස් ව්වදහි ාර ්ධ්ාේ් 
ඇති ිශය වනා හු්ිය. මඳ්් බුදුගුණ  න්නෙුන්ට මඳ ාර ්ධ්ාේ්, 
දුබල ාර ්ධ්ාේ් ඇති වේ. වබාවහෝ බුදුගුණ  න්නෙුන්ට මහත් ෙූ 
ාර ්ධ්ාේ් බලෙත්  ාර ්ධ්ාේ්, ්ෙද්ු ිශසිනුදු වෙනස් ්ළ වනා 
වහන අචල  ාර ්ධ්ාේ් ඇති වේ. බුදුගුණ දැනීම මඳ පමණට ඔහුට 
ඇති ෙන ාර ්ධ්ාෙ දුබලය. බුදුගුණ දැනීම ෙුඩි ෙුඩි පමණට ඔහුට 
බලෙත් ාර ්ධ්ාේ් ඇතිවේ. ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් ෙන ්ුාලය ්ුඩා 
මහත් ෙන්වන් එය ්දන සිත හා ඇති ෙන ාර ්ධ්ා පරඥාදීන් අනුෙ 
ය. මන්  ාර ්ධ්ා පරඥාෙන්වගන් යු්්ත ්ුාලය අල්ප ඵල 
අල්පානිසංස ෙන්වන් ය. බලෙත් ාර ්ධ්ා පරඥාෙන්වගන් යු්්ත 
්ුාලය මහත්ඵල මහානිසංස ෙන්වන් ය. මහත්ඵල මහානිසංස ෙන 
පරිදි ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවම් ්ුාලය ඇති ්දගත හු්ි වීමට 
වතදුෙන් ගුණ දැන ගුනීමට උත්සාහ ්ළ යුතු ය. 
   බුදුගුණ ඉතා වබාවහෝය. ආ්ාාය වස් අනන්තය. ්ියා නිම 
්ළ වනා හු්ිය. 
 

බු ්වධ්ාපි බු ්ධ්ස්ස  වණයය ෙණ්ණං 
්ප්පම්පි වච අඤ්ඤම ාසමාවනා 
ඛීවයථ ්ප්වපා චිදදීඝමන්තවද 
ෙණ්වණා න ඛීවයථ තථාගතස්ස 
 

බුදුව්වන්ුන් ිශසින් අනි්්් වනා ්ියමින් ්ප්් 
මුළුවලහි  බුදුගුණ ම ්ීෙ  දීර්ඝ ්ාලය්ින් ්ල්පය වගවී යනු මිස  
බුදුගුණ ්ියා වනා නිවමන බෙ වම් ගාථාවෙන්  ්්ෙන ලදී. වම් 
මහා බු ්ධ් ගුණස්්න්ධ්වයහි පෘථග්ජනයන්ට අිශෂය වබාවහෝ 
අවලෞ්ි් ගුණ  ඇත්වත් ය. සර්ෝාදවයන් බුදුගුණ  න්වනෝ 
බුදුෙදවයෝම ය. ාාරිපුතරාදී මහදහතන් ෙහන්වස්ලා ෙුෙ  
සර්ෝාදවයන් බුදුගුණ දැන ගුනීමට සමත් වනා ෙන්නාහ. ඒ ඒ 
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පු ්ගලයන්වග් බුදුගුණ දැනීවම් තත්ෙය  දීඝනිකාය සම්පසාදනීය 
සූතර අටුවාරවහි වමවස් ිශස්තද ්ද තිවේ. 

 

වලෞ්ි් මහජනයා තම තමා  ත් පරිදි බුදුගුණ සිහි ්දති. 
ස්ල වලෞ්ි් මහජනයාට ෙඩා එ්් වසෝොන් පු ්ගලවය්් 
බුදුගුණ මහත් ව්ාට අ හයි. වසෝොන් පු ්ගලයන් සියය්ට 
 හස්ට   ෙඩා එ්් ස්ෘදාගාමී පු ්ගලවය්් බුදුගුණ මහත් ව්ාට 
අ හයි. ස්ෘදාගාමීන් සියය්ට  හස්ට   ෙඩා එ්් අනාගාමී 
පු ්ගලවය්්  බුදුගුණ මහත් ව්ාට අ හයි. අනාගාමීන් සියය්ට 
 හස්ට   ෙඩා එ්් අර්හත් පු ්ගලවය්්  බුදුගුණ මහත් ව්ාට 
අ හයි. සාමානය අර්හත් පු ්ගලයන්ට ෙඩා අසූමහා ාරාේයන් 
ෙහන්වස්ලා බුදුගුණ මහත් ව්ාට අ හති. අසූමහා ාරාේයන් 
අතුවදනුදු මහා ්ාායප අනුදු ්ධ් මහා්ච්චාය මහාව්ාේඨිත යන 
මහා දහතන් ෙහන්වස්ලා බුදුගුණ මහත් ව්ාට අ හති. 
උන්ෙහන්වස්ලාට ෙඩා අගරාරාේයන් ෙහන්වස්ලා ව නම   
උන්ෙහන්වස්ලාවගන් සුරියුත් මහ වතදුන් ෙහන්වස්   බුදුගුණ 
මහත් ව්ාට අ හති. සුරියුත් මහ වතදුන් ෙහන්වස්ට  ෙඩා එ්් 
පවස් බුදු ව්වන්ුන් ෙහන්වස්  බුදුගුණ මහත් ව්ාට අ හති. 
සිෙුදු ව්ාන් එ්ිවන් ගුටී සිටින පරිදි ස්්ෙළ පුදා ෙුඩසිටින 
පවස් බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලා සමූහය්් ිශසින් සිහි ්දන බුදුගුණ 
ෙලට ෙඩා එ්් වලාෙුතුදා බුදු ව්වන්් බුදුගුණ මහත් ව්ාට 
අ හන්නහ.   

 

ආර්යය පු ්ගලයන්ට මිස පෘතග්ජනයන්ට ගුඹුදු බුදුගුණ 
 ත හු්ි වනා ෙතුදු ෙන් නා පූජාෙන් මහත්ඵල ්ද ගුනීමට 
පෘතග්ජනයන් ිශසින්  ත හු්ි බුදුගුණ දැනගුනීම ම පරමාණෙත් 
බෙ ්ිය යුතු ය. පෘතග්ජනයන්වග් බුදුගුණ දැනීම  අවන්්ා්ාදය. 
ඇතුම්හු මඳ්් බුදුගුණ  නිති. ඇතුම්හු වබාවහෝ  නිති. ඒ ඒ 
පු ්ගලයාවග් දැනීම අනුෙ පුණයඵලවය් අඩු ෙුඩි බෙ සුල්ිය යුතු 
ය.  
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පුණයඵලය පිළිබඳ දැනීම් වහෝ වනා දැනීම්  අනුෙ   
්ුාලයාවග් අල්පඵල මහත්ඵල  ාෙය ්ිය යුතු ය. ෙුඳුම් පිදුම් 
්ිරීවම්දී පුණයඵලය වනා දැන ්දන්නහු වග් ්ුාලය අල්ප ඵල 
වේ. මඳ්්  න්නහු වග් ්ුාලය මධ්යම ඵල වේ. වබාවහෝ  න්නහු 
වග් ්ුාලය මහත් ඵල වේ.  

  
කිං පන සම්මාසම්බුදේරධන සාරිපුතේතරථරසේස දිනේනං 

මහපේඵලං, උදාහු සාරිපුතේතතේරථරරන සම්මාසම්බුදේධසේසාති? 
සම්මාසම්බුදේරධන සාරිපුතේතතේරථේරසේස දිනේනං මහපේඵලං, කසේමා? 
සම්මා සම්බුදේධං ඨරපතේවා  අඤේරො දානසේස විපාකං ජානිතශං 
සමතේරථා නාම නතේථි  

( ්්ඛිණාිශ ංග සුත්තේඨ්ථා  

වම් අටුො පාඨවයන් සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් ිශසින් 
සුරියුත් මහ වතදුන් ෙහන්වස්ට ව න දානය ය. සුරියුත් මහ 
වතදුන් ෙහන්වස් ිශසින් සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස්ට ව න 
දානය ය. යන වම් ව ්ින් ෙඩා මහත්ඵල ිශය යුත්වත් ්ෙද දානය්් 
  යන වම් පරා්නය නඟා බුදුන් ෙහන්වස් ිශසින් සුරියුත් මහ 
වතදුන් ෙහන්වස්ට ව න දානය ෙඩා මහත්ඵල බෙ  ්්ෙති. එයට 
වහ්තුෙ සුරියුත් මහ වතදුන් ෙහන්වස්ට ෙඩා තථාගතයන් 
ෙහන්වස් දාන ඵලය  න්නා බෙය යි ්ියති. පරතිගරාහ් 
ගුණසම්පත්තිය අනුෙම දාන ඵලය ්ියතවහාත් ාරාේය්ු ෙන 
සුරියුත් මහ වතදුන් ෙහන්වස්ට දීමට ෙඩා බුදුන් ෙහන්වස්ට දීම 
මහත්ඵල බෙ ්ිය යුතු ය. තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් තමන් 
ෙහන්වස්ට ෙඩා ගුණවයන් ඉතා පහත් ෙන සුරියුත් මහ වතදුන් 
ෙහන්වස්ට දීම මහත්ඵල දැ්්වීම පින්් මහත්ඵල වීම පිළිබඳෙ 
පරතිගරාහ් ගුණයට ෙඩා දාය්යාවග් අනුසස් දැනීම පරදාන 
්ාදණය්් ෙන බෙ ්ිය යුතු ය. තථාගතයන් ෙහන්වස් හා 
සුදුයුත් මහ වතදුන් ෙහන්වස් පිළිබඳ ෙූ වම් දාන ්ථාෙ උපමා 
්ථාවේි. වමයින් දානාදි ්රියා ්ිරීවමන්  බුදුන්ෙහන්වස්ට වහෝ 
සුදුයුත් මහ වතදුන් ෙහන්වස්ට පින් සිදු වෙතුයි ෙද ො වනා 
 ත යුතුය. මතු උත්පත්තියට වහ්තු ෙන තණ්හාෙ 
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අර්හත්මාර්ගවයන් සම්පූර්ණවයන් නුසූ බු ්ධ්ාදීන්ට පින් පේ 
සිදුවීම්් නුත. ඉහත ්ී අටුො පාඨවයන් දැ්්වෙන්වන් පින්් 
වෙත වහාත් ඉතා වහාඳින් දානවයහි අනුසස්  න්නා ෙූ තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් දානය ෙඩා මහත්ඵල දානය්් ෙන බෙය. 

 

ෙු ලොෙු ල වන  නො 

මිසදිටුවෙෝ වලෝ්වයහි වාර්ෂ්ඨවයෝ වමාහුය, වමාෙුනට 
ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් ව වලාෙටම යහපත්් ෙන්වන් යයි සල්ා 
ව ිශෙදුන්ට ෙුඳුම් පිදුම් ව්වදති. ඔෙුන්වග් ඒ ෙන් නාෙ  ෘෂ්ටි 
සහගත බුිශන් අ්ුාලය්ි. වබෞ ්ධ්වයෝ   යම්් ්දො ගනු 
පිණිසත් ලබා ගනු පිණිසත් ව ිශයන්ට හා ඇතුම් උසස් අයටත් 
ෙඳිති. ඇතුම් වබෞ ්ධ්වයෝ සමහදිශට ඒ අ හසින්  ි්්ෂූන්ට   
ෙඳිති. වලෝ  සහගත සිතින් ්දන ඒ ෙුඳීම්   අ්ුාල ප්්ෂයට 
අයත් වේ. එවහත් ඒො අපායට යන තදවම් අ්ුාල් වනාවේ. වනා 
ෙුඳ සිටිය වහාත් වමාහුවගන් නපුද්් ිශය හු්ි යයි සල්ා 
දාජාදීනට බිය නිසා ෙඳිති. එයත් ්ුාල ප්්ෂයට අයත් 
ෙන් නාේ් වනාවේ. ජාති් සිරිත් ොවයන් ්ුලසිරිත් ොවයන් 
්දන ෙන් නාේ්   ඇත්වත් ය. ්දන්නෙුන්වග් අ හස් අනුෙ ඒො 
්ුාලා්ුාල ව ප්්ෂයටම අයිති ිශය හු්ි ය. ්ෙද ප්්ෂයට අයත් 
ෙුෙ   ඒොවය්   සුල්ිය යුතු ිශපා් දාන ා්්තිය්් නුත්වත් ය. 
මුන් ෙහන්වස් පිශන් ෙුළ්ී සිටින්නා ෙූ සිල්ෙත් ෙූ චමතරී 
්දුණාදී ගුණෙලින් යු්්ත ෙූ ව්වලස් නුති ්ළා ෙූ වහෝ නුති 
්ිරීමට උත්සාහ ්දන්නා ෙූ වහෝ උත්තම පු ්ගලවය්ු යි සල්ා 
ලා ාවප්්්ෂාවෙන් වතාදෙ ාු ්ධ් චිත්තවයන් තමාවග් වගෞදෙය 
දැ්්වීම් ොවයන් ගුණෙතුනට ්දන ෙන් නාෙ මහත්ඵල 
මහානිසංස දාය් ්ුාල ෙන් නාෙ ය. 

 

වැඳුේ පිදුේ  ෙිරීමට සුදුස ණ්සෝ 
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ගුණවයන් හා ෙයසින් ෙුඩි ෙූවෙෝ ෙුඳුම් පිදුම්  ්ිරීමට 
සුදුස්වසෝ ය. ෙන් නාෙ පූජාෙ සත්්ාදය මහත්ඵල වීමට බාධ්් ෙූ 
ස්ල ්්වල්ායන් නිදෙවා්ෂයන් මතු නූප නා පරි ්ව න් 
පරහාදණය ්ද ඇති නිසා  , ෙන් නා පූජා සත්්ාදයන් මහත්ඵල 
වීමට වහ්තු ෙන ාීලාදී අපරිමිත ගුණස්්න්ධ්ය්ින් යු්්ත ෙන 
නිසා  තථාගතයන් ෙහන්වස් වලෝ්වයහි ෙන් නා පූජා 
සත්්ාදයන්ට සුදුස්සන්වගන් අගර ෙූ වස්්. 

 

“නයිමස්මිං වලාව්් පදස්මිං ො පන 
බු ්වධ්න වසේවඨා සදිවසා ච ිශේජති, 
 

යමාහුවණයයානං අග්ගතං ගවතා 
පුඤ්ඤත්ථි්ානං ිශපුලඵවලසිං” 

( ්්ෂිණාිශ ංග සුත්තේඨ්ථා  

“වම් වලෝ්වයහි වහෝ අන් වලාේ වහෝ බුදුන්  ෙහන්වස්ට 
ෙඩා වාර්ෂ්ඨවය්් වහෝ සම ෙූවේ් නුත. ඒ තථාගතයන් ෙහන්වස් 
පින් ්ුමති ෙන්නා ෙූ මහත්ඵල බලාවපාවදාත්තු ෙන්නා ෙූ 
පු ්ගලයන් ිශසින් පූජා සත්්ාද ්ිරීමට සුදුසු පු ්ගලයන්වගන් අගර 
බෙට පුමිණි වස්්” යනු ඒ ගාථාවේ වත්දුම ය.  

 

වලෝ්වයහි පූජා සත්්ාදෙලට සුදුසු අනය පු ්ගලයන් හට 
තමන් ිශසින් ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීමට සුදුසු තමන්ට ෙඩා උසස් 
පු ්ගලවයෝ   ඇත්තාහ. තථාගතයන්  ෙහන්වස්ට ෙනාහි තමන් 
ිශසින් ගදු බුහුමන් ්ිරීමට සුදුසු තමනට ෙඩා උත්තම පු ්ගලවය්් 
නුත්වත් ය. සර්ෙව්වලසුන් නසා සර්ෙඥප පරාප්තෙ සිටින්නා ෙූ 
තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ෙඩා වාර්ෂ්ඨය්ු නුති බෙ පුදුම ්දුණ්් 
වනා වේ. වබෝධිසත්ත්ෙයන් ෙහන්වස් මේ්ුසින් බිහි ෙූ ව්වණහි 
ම උතුදු දිග බලා සත් පියෙද්් ගමන් ව්ාට වලෝ්ය බලා ෙදාළ 
අෙස්ථාවෙහි   වසාවළාස් ්ප්් ආයු ඇති ්්ෂණීාාරෙ මහා බරහ්ම 
වතවම්     උන්ෙහන්වස්ට ෙුඳ “ඔබෙහන්වස් වලෝ්වයහි මහා 
පුදුෂයාවණෝ ය, නුඹ ෙහන්වස් වලෝ්වයහි අගර ෙන වස්්. 
වජයෂ්ඨ ෙන වස්්, වාර්ෂ්ඨ ෙන වස්්ු” යි ඉමහත් පරීතිවයන් 
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පර්ාා ව්වළ්ය. දින්් තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙත වේදඤ්ජ නම් 
මහළු බමුවණ්් පුමිණ පිළිසඳද ්ථා ව්ාට මහළු බමුණන්ට ගදු 
බුහුමන් වනා ්ිරීම ගුන තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ව ෝෂාවදෝපනය 
ව්වළ්ය. එ්ල්හි තථාගතයන් ෙහන්වස්- 

 

“යං හි බරාහේමණ තථාතරතා අභිවාරදයය වා පේචුට්රඨයය වා 
ආසරනන වා නිමනේරතයය වා මුදේධාපිසේස විපරතයය” 
 

“බරාහ්මණය! තථාගත වතවම් යම්ුට ෙඳී නම්, හුනස්වනන් 
නුඟිට වපද ගමන් ව්වර් නම්, ආසනවයන් නිමන්තරණය ව්වර් 
නම්, තල් වගඩිය්් නටුවෙන් ගිලීහී ෙුවටන්නා්් වමන් ඔහුවග් 
හිස ගිලිහී ෙුවේය” යි ෙදාළ වස්්.  
 

ස්ල ්්වල්ා පරහාණයන් පාරිාු ්ධියට පුමිණ සිටින්නා ෙූ   
ාීලාදි අවන්් ගුණයන් වගන් යු්්ත ෙන්නා ෙූ පවස් බුදුෙදු හා 
දහත්හු   ඖදාරි් ්්වල්ායන් පරහාණය ්ද සිටින වසෝොන් 
ස්ෘදාගාමි අනාගාමි අර්ය පු ්ගලවයෝ  ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීමට 
සුදුස්වසෝ ය. ගිහිවගය හුද පුිශදි බිමට බුස සාමවණ්ද ාීල 
උපසම්පදා ාීලයන් ඇතුළු ගුණ ධ්ර්ම ද්්නා ෙූ පෘථග්ජන 
පු ්ගලවයෝ   සිල් ද්්නා උපාස් උපාසි්ාවෙෝ   මාපිවයෝ   සිල් 
ද්්නා තාපසෙදු   ෙුඩි මහල්වලෝ   ෙුඳුම් පිදුම්ෙලට සුදුස්වසෝ 
වෙති. 

 
 
 
 

වැඳි යුතු පිළිණ්වල  

වලාෙුතුදා බුදුන්ෙහන්වස්ට සුමව නා ිශසින් ම ෙුඳිය යුතු 
ය. ෙයසින් ව්ාවත්් ෙුඩිෙුෙ   ගිහියා ිශසින් බාල පුිශ ්දාට ෙුඳි 
යුතුය. පුිශ ් න් ිශසින් ගිහි මා පයිනට වනා ෙුඳිය යුතු ය. ගිහි මා 
පියන් ිශසින් පුිශදි  දුෙන්ට ෙුඳිය යුතුය. ෙයසින් ෙුඩි ෙුෙ   



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

42 
Non-commertial Distribution  

 
 

සාමවණ්දයන් ිශසින් ෙයසින් අඩු උපසම්පදා උපසම්පන්නයන්ට 
ෙුඳිය යුතුය. උපසම්පන්නයන් ිශසින් උපසම්පදාවේ ෙයස අනුෙ 
ෙුඳීම ්ළ යුතුය. ෙයසින් අඩු ෙුෙ   ්ලින් උපසම්පදාෙ ලුබූ 
 ි්්ෂුෙට පසුෙ උපසම්පදාෙ ලත්  ි්්ෂුෙ ිශසින් ෙුඳිය යුතුය. 
බාලයා දහත් ෙුෙ   ෙුඩිමහළු පෘථග්ජන  ි්්ෂුෙට ෙුඳිය යුතුය. 
ගදු බුහුමන් ්ළ යුතුය.  

 

එ්් සමවය්් හි තථාගතයන් ෙහස්න්වස් මහ සඟන 
පිරිෙදා ිශසාලා මහනුෙද සිට සුෙුත් නුෙද බලා ෙුඩම ්ළ වස්්. 
එසමවයහි ෂේ ෙර්ගි්  ි්්ෂුන්වග් අතෙුසි  ි්්ෂුහු පළමුවෙන් 
ිශහාදයට ෙු  වම්ො අපවග් උපාධ්යයයන්ටය, වම්ො අපවග් 
ආචාර්යයන්ටය, වම්ො අපට ය ්ියා සඟසතු වසනසුන් වෙන් ්ද 
ගත් හ. නි න අසුන් වෙන් ්ද ගත්හ. එ්ල්හි ාාරිපුතර ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස් බුදුපාවමා්් මහසඟන පසුපසින් ෙුඩම ව්ාට ආොසය්් 
වනා ලුබ සුතපීමට අසුන්් වනාලුබ ගස්් මුල ෙුඩ හුන් වස්්. 
තථාගතයන් ෙහන්වස් දාතරිවය් අෙසාන  ාගවය් නුගිට ්ුස්සාහ. 
සුරියුත් මහ වතදණුවෙෝ  ්ුස්සාහ. තථාගතයන් ෙහන්වස් “වමහි 
්ෙවද්්දැ”යි ෙදාළ වස්්. “ස්ොමිනී, මම ාාරිපුතරවයමි” යි සුරියුත් 
හිමිවයෝ ්ීහ. “වතපි වමහි ්ුමට සිටින්නහුදැ” යි ෙදාළ ්ල්හි 
සුදුයුත් හිමිවයෝ ්දුණ තථාගතයන් ෙහන්වස්ට සුල්ළහ.  

 

තථාගතයන් ෙහන්වස් ඒ ්දුවණන්  ි්්ෂු සංඝයා රැස් 
්දො “මහවණනි, සෙග මහණුන්වග් වගෝලවයෝ බුදුපාවමා්් 
මහසඟනට ඉදිරිවයන් වගාස් ආොස වෙන් ්ද ගනිත් ය, 
සයනාසන වෙන් ්ද ගනිත්ය යන වම් ්දුණ සුබෑදැ” යි අසා 
“සුබෑය” යි  ි්්ෂූන් පිළිතුදු දුන් ්ල්හි, ඒ ්දුණ ගුන ගර්හා 
ව්ාට දැහුමි ්ථාේ් ව්ාට වමවස් ෙදාළ වස්්. 

 

“මහවණනි, පරධ්ානාසනය, පළමුවෙන් ව න පුන්, 
පළමුවෙන් ව න ව ෝජනය පිළිගුනීමට ්ෙවද්් සුදුසු වේ ?”  
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එ්ල්හි වබාවහෝ  ි්්ෂුහු ්ුත්්ුලවයන් පුිශදි ෙූ මහණ 
සුදුසු ය, බමුණු ්ුලවයන් පුිශදි ෙූ මහණ සුදුසු ය, ගෘහපති 
්ුලවයන් පුිශදි ෙූ මහණ සුදුසු ය, වසෞතරාන්තරි්  ි්්ෂුෙ සුදුසු ය, 
ිශනයධ්ද  ි්්ෂුෙ සුදුසු ය, ධ්ර්ම්ථි්  ි්්ෂුෙ සුදුසු ය, ධ්යානලා ී 
 ි්්ෂුෙ සුදුසු ය යනාදීන් තම තමන් වග් අ හස් පුෙසූහ. එ්ල්හි 
තථාගතයන් ෙහන්වස් තිත්තිද ජාත්ය ෙදාදා එයින් 
ෙුඩිමහල්ලන්ට ගදු බුහුමන් ්ළ යුතු බෙ  න්ො  ි්්ෂූන් අමතා,   

 

“අනුජානාමි භිකේඛරව! යථාබුඩ්ඪං අ ිවාදනං පේචුට්ඨානං 
අඤේජලිකම්මං සාමිචිකම්මං අතේතාසනං අතේරතාදකං 
අතේතපිණේඩං”   
 

යනුවෙන් “මහවණනි! ෙුඳීම, දුටුිශට අසුවනන් නුගිටීම, ඇඳිලි 
බුඳ ෙුඳීම, පෙන් සුලීම ආදී ෙත් ්ිරීම, අගරාසනය, අවගරෝ ්ය, 
අගර පිණ්ඩය යන වම්ො ෙුඩිමහළු පිළිවෙලින් පිළිගුනීමට අනු 
 නිමි” යි ෙදාළ වස්්. 

 
 

භිෙ ෂූන  වහන ණ්ස  විසින  ණ්නො වැඳිය යුත ුපු  ගලණ්යෝ 
“දස දරම භිකේඛරව! අවනේදියා, පුරර උපසම්පනේරනන පේඡා 
උපසම්පනේරනා අවනේදිරයා, අනුපසම්පනේරනා අවනේදිරයා, 
නානාසංවාසරකා බුඩ්ඪතරරා අධම්මවාදි අවනේදිරයා, 
මාතශතාරමා අවනේදිරයා, පණේඩරකා අවනේදිරයා, පරිවාසිරකා 
අවනේදිරයා, මූලායපටිකසේසනාරරහා අවනේදිරයා, 
මානතේතාරරහා අවනේදිරයා, මානතේතචාරිරකා අවනේදිරයා, 
අබ්භානාරරහා අවනේදිරයා, දරම රඛා භිකේඛරව! දස 
අවනේදිරයා.” 

(චූලෙග්ගපාලි වස්නාසන්්්ඛ්න්ධ්්  
 

රතේරුම :  
“මහවණනි, වම් පු ්ගලවයෝ  ස ව නා වනා ෙුඳිය 

යුත්වතෝය. පළමුවෙන් උපසපන් ෙූෙහු ිශසින් පසුෙ උපසපන් 
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ෙූෙහිට වනා ෙුඳිය යුතුය. අනුසම්පන්නයන්ට වනා ෙුඳිය යුතුය. 
නානා සංොස් අධ්ර්මොදී ෙුඩිමහළු  ි්්ෂුෙට වනා ෙුඳිය යුතුය. 
ස්තරියට වනා ෙුඳිය යුතුය. පණ්ඩ්යාට වනා ෙුඳිය යුතුය. 
පිරිවෙස් පුදන  ි්්ෂුෙට වනා ෙුඳිය යුතුය, මූලාය පටි්ස්සනයට 
සුදුස්සාට වනා ෙුඳිය යුතුය. මානතට සුදුස්සාට වනා ෙුඳිය යුතුය, 
මානත පුදන තුනුත්තාට වනා ෙුඳිය යුතුය, අේ ාන ්ර්මයට 
සුදුසුෙ සිටින තුනුත්තාට වනා ෙුඳිය යුතුය, මහවණනි වම්  ස 
ව නා වනා ෙුඳිය යුත්වතෝ ය.”   

 

වනා ෙුඳිය යුත්තනට ෙඳින්නාෙූ  ි්්ෂුෙට දු්ුළා ඇෙුත් 
වේ. වමහි දැ්්වෙන පාරිොසි්, මූලායපටි්ස්සනාදහ, 
මානත්තාදහ, මානත්තචාරි්, අේ ානාදහ පු ්ගලවයෝ ්ෙදහු  
යන ෙග ිශනය වනා  ත අයට වත්දුම් ගත වනා හු්ිය. ගරන්ථය 
මහත් ෙන බුිශන්   වපාදු ජනයාට එයින් ෙන ිශවා්ෂ 
පරවයෝජනය්් නුති නිසා  ඒ පු ්ගලයන් ගුන ිශස්තද වනා ්දනු 
ලුවේ. 

“තරයා රම භිකේඛරව! පුතේතලා වනේදියා: පේඡා 
උපසම්පනේරනන පුරර උපසම්පනේරනා වනේදිරයා, නානා 
සංවාසරකා බුඩ්ඪතරරා ධම්මවාදි වනේදිරයා, සරදවරකා භිකේඛරව 
රලාරක සමාරරක සබරහේමරක සසේසමණබරාහේමයායා පජාය සරදව 
මනුසේසාය තථාතරතා අරහං සම්මාසම්බුදේරධා වනේදිරයා.”  

(චුල්ලෙග්ග වසානාසන්්ඛ්න්ධ්්  
 

රතේරුම :  
“මහවණනි, වම් පු ්ගලවයෝ තිව න ෙුඳිය යුත්වතෝ ය. පසුෙ 

උපසපන්  ි්්ෂුෙ ිශසින් වපද උපසපන්  ි්්ෂුෙට ෙුඳිය යුතුය. 
නානා සංොස් ධ්ර්මොදි ෙුඩිමහළු  ි්්ෂුෙට ෙුඳිය යුතුය. 
මහවණනි ව ිශයන් මාදයන් සහිත ෙූ බරහ්මයන් සහිත ෙූ 
වලෝ්වයහි ාරමණ බරාහම්ණයන් සහිත ෙූ ව ිශ මිනිසුන් සහිත ෙූ 
සත්ත්ෙ සමූහවයන් තථාගත අර්හත් සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් 
සෑම ව නා ිශසින් ෙුඳිය යුතු ෙන්නාහ.” 
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වන  නීය වස තු  

ජන සංගරහය පිණිස තථාගතයන් ෙහන්වස් ජනප  
චාරි්ාවෙහි ෙුඩම ්ළ ්ල්හි සුෙුත් නුෙද ොසීහු සුෙඳ මල් ආදී 
පූජා ෙස්තලන් වගන ව ේදම් වෙවහදට පුමිණ සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස් වනාදැ්, ඒ ෙස්තලන් පු න්නට ව්වන්ු වහෝ තුන්් 
නුතිෙ බුදුන්ෙහන්වස් ෙුඩෙසන ගඳ්ිළිය වදාද්ඩ බිම වහළා 
යන්නට ෙූහ. එයින් ඔෙුනට සතුට්් ලබන්නට වනා හු්ි ිශය. 
අවන්පිඬු මහසිටාවණෝ ඒ බෙ දැ් වලෝ්නාථයන් ෙහන්වස් වෙත 
වගාස් “ස්ොමිනි! සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් ජනප  
චාරි්ාවෙහි ෙඩනා ්ල්හි වම් ිශහාදය හිස් ෙන්වන්ය. සුෙඳ මල් 
ආදිය වගන පිදීම සඳහා පුමිවණන සුදැහුෙතුන්ට ඒො පිදීමට 
තුන්් නුත්වත් ය. ඒ බෙ තථාගතයන් ෙහන්වස්ට සුලව්ාට 
වමහි පූජනීය ස්ථානය්් ්ළ හු්ි  වනා හු්ි  ්ියා 
උන්ෙහන්වස්වගන් දැනගනු මුනෙ” යි සුල ්ළහ. සිටුතුමාවග් 
ඉල්ලීම පරිදි අනඳ මහ වතදුන් ෙහන්වස් සුදුසු අෙස්ථාේ් බලා 
මහා ්ාදුණි්යන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ “ස්ොමිනි!  ාගයෙතුන් 
ෙහන්ස! චචතය ව්ාවත්් ෙන්වන්දැ” යි ිශචාළහ. “ආනන් ය, 
චචතය තුන්් ඇත්වත්ය” යි තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙදාළහ. 
“ස්ොමිනි, ඒො ්ෙදහු ” යි පිළිිශසු ්ල්හි “ලාරීරික චචතයය, 
පාරිරභෝතික චචතයය, උදේරදේලික  චචතයය යන වම්ොය” යි 
ෙදාළ වස්්. එ්ල්හි ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් “ස්ොමීනි! නුඹ 
ෙහන්වස් ජීෙමාන ්ල්හි  චචතය ්ළ හු්ිදැ” යි පිළිිශසූහ. 
එ්ල්හි තථාගතයන් ෙහන්වස්- 

 

“ආනනේද, සාරීරිකං සකේකා. තඤේහි බුදේධානං 
පරිනිබ්බුතකාරල රහාති. උදේරදේසිකං අවතේථුකං මමායනමතේතරමව 
රහාති. බුදේරධහි පන පරිභශතේරතා මහාරබාධි බුදේරධසු ධරනේරතසු 
පරිනිබ්බුරතසු’ පි රචතියරමව.”   
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යනුවෙන් “ආනන් ය! ාාරීරි් චචතය වනා ්ළ හු්ිය. 
එය බුදුෙදුන් පිරිනිිශ පසු ඇතිවේය. උ ්ව ්ාි්   චචතයයට 
ාාරීරි් පාරිව ෝගි් ෙස්තුේ් නුත. එය සිතින් ආ දය ්ිරීම් 
මාතරය ම ය. බුදුෙදුන් පරිව ෝග ්ළ වබෝධිය බුදුෙදයන් ජීෙමාන 
්ල්හි   චචතයය මු” යි ෙදාළ වස්්.  

 

එ්ල්හි ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහ්ස්න්වස් “ස්ොමීනි! නුඹ 
ෙහන්වස් බුහුද ෙුඩම ්ළ ්ල්හි වම් ව ේදම් වෙවහද පිළිසදණ 
නුතිය්් ෙන්වන්ය. මිනිසුන්ට පූජනීය ස්ථානය්් වමහි නුත. 
එබුිශන් මහාවබෝධිවයන් බීජය්් වගන්ො වේතෙන  ්ොදවයහි 
වදෝපණය ්දෙන්වනමි” යි සුල ්ළහ. “යහපති ආනන් ! එවස් 
්ළ ්ල්හි මා වමහි නිදතුදු ොසය ්දන්නා්් ෙුනි ෙන්වන්ය” යි 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙදාළහ.  

   
වතදුන් ෙහන්වස් ව්ාවසාල් දජුටත් අවන්පිඬු සිටුටත් 

ිශාාඛ්ා උපාසි්ාෙටත්  න්ො වේතෙන  ්ොදවයහි ෙළ්් ්ණො 
මහා වබෝධිවයන් ඵලය්් වගවනනා වලස මුගලන් මහ වතදුන් 
ෙහන්වස්ට ආදාධ්නා ්ළහ. උන්ෙහන්වස් යහපතුයි ගිිශස අහසින් 
මහ වබෝ මුඩට වගාස් නටුවෙන් ගිලිහී ෙුවටන වබෝ වගඩිය බිමට 
එන්නට මත්වතන් සිෙුදට වගන ව ෙුදම් වෙවහදට වගනුිශත් 
ආනන්  ස්ථිශදයන්ට දුන්හ. ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් “අ  
වබෝධිය වදෝපණය ්දමු” යි ව්ාවසාල් දජුට දැන්ෙූහ. දජතුමා 
සෙස් ්ාලවයහි මහ පරිිෙරින් සියළු උප්දණ  වගන්ො වගන 
පුමිණිවය්ය. අවන් පිඬු සිටුතුමා හා ිශාාඛ්ාෙන්   අන් වබාවහෝ 
සුදැහුෙත්හු   පුමිණියහ. වතදුන් ෙහන්වස් වබෝධි වදෝපණ 
ස්ථානවයහි දන්්ටාදම්් තබො එහි පතුල සිදුදු ්දො එහි සුෙඳ 
්ලල් පුදො “වමය වදෝපණය ්දනු මුනෙ” යි ්ියා වබෝ ඵලය 
දජුට දුන්හ. වහවතවම් “වම් දජය සෑම්ල්හි අප අත තිවබන්වන් 
නුත. මා වදෝපණය ්ලවහාත් දජය හිමි ්දගත් අනි්්ු ිශසින් 
අනාගතවය් වම් පූජනීය ෙස්තුෙ ිශනාා ්දන්නටත් බුරි නතය” යි 
සිතා වබෝ ඵලය අවන් පිඬුසිටු තුමා අත තුබීය. සිටුතුමා එය දන් 
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්ටාදවමහි වදෝපණය ්වළ්ය. එව්වණහි වබාවහෝ ජනයා බලා 
සිටියදීම එයින් මහත් ෙූ අං්ුදය්් පුන නුගී පස් රියන්් උස් ්ඳ 
ඇති සතද දිගට හා උඩට පනස් රියන් අතු ඇති මහා වබෝ දු්්් 
ිශය. ඒ පරාතිහාර්යය දැ් පුහුදුනා ෙූ දජ වතවම් දන් රිදී ්ල 
අටසියය් සුෙඳ පුන් පුදො මල් වපා්ුදු තබා වබෝධිය ෙටා 
තුබවීය. සත් දුෙන් වේදි්ාේ් ්දවීය. දන් මිාර ෙුලි වබෝධිය 
ෙටා ිශසිද වීය. පරා්ාදය්් ්දො සත් දුෙන් වදාදටු හල් ්දවීය. 
ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ 
“ස්ොමිනි! නුඹ ෙහන්වස් මහා වබෝධි මූලවය් සමෙන් සමාපත්තින්ට 
මා වදෝපණය ්ළ වබෝ දු් මුල  ෙුඩ හිඳ මහජනයාට යහපත 
පිණිස සමෙුදුන මුනෙු” යි ආදාධ්නා ්ළහ. “ආනන් ය! මා 
මහවබෝමුඩ සමෙන් සමෙත් ෙලට සමෙු  හිඳීම දැරිය හු්ි අන් 
බිම්් නුතුය” යි  බුදුන්ෙහන්වස් ෙදාළ වස්්. “එවස් නම් 
ස්ොමිනි! මහජනයාට හිත පිණිස වම් බිමට දැරිය හු්ි පමණ 
සමෙත්ෙලට සමෙදිමින් වම් වබෝධිය පරිව ෝග ්දන වස්්්ො” යි 
ආදාධ්නා ්ළහ.   බුදුන්ෙහන්වස්  එ්් රැය්් සමාපත්තිෙලට 
සමෙදිමින් එහි ෙුඩසිට වබෝධිමූලය පරිව ෝග ්ළ වස්්. ආනන්  
ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් ිශසින් වදෝපණය ්දෙූ බුිශන් ඒ වබෝධිය 
ආනන්  වබෝධිය නමින් පර්ට ිශය. උන්ෙහන්වස් ව්ෝාල 
දාජාදීන්ට  න්ො මහත් ෙූ වබෝධි පූජාේ්   ්දෙූහ. ඒ වබෝධි පූජා 
නිමිත්ත ව්ාට තථාගතයන් ෙහන්වස් ්ාලිංග වබෝධි ජාත්ය ෙදාළ 
වස්්.  

චෛතය තුන  වර්ගය 

ඉහත දැ්්ෙූවය් ්ාලිංග වබෝධි ජාත්වය් නිදාන ්තාෙ ය. 
එහි දැ්්වෙන පරිදි ලාරීරික චචතයය, පාරිරභෝතික චචතයය, 
උදේරදේලික චචතයය යි  චචතය තුන් ෙර්ගය්් ඇත්වත්ය. වම්  
චචතය තුන් ෙර්ගය නියම ්ද ඇත්වත් බුදු දදුන් නුති ්ල්හි  
උන්ෙහන්වස්ට ්දන  ෙුඳුම් පිදුම් ඒ  චචතයයන්ට වහෝ  
චචතය ස්ථානයන්හි වහෝ ්ිරීම පිණිස ය. චචතය යනු සංස්්ෘත 
ෙචනය්ි. පාළි ෙචනය වච්තිය යනුයි. පිරිනිෙන් පා ෙදාළ 
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 ාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී ව ්හය ආදාහනය ්ිරීවමන් පසු ඉතිරි 
ෙූ ාාරීරි් ධ්ාතලන් උන්ෙහන්වස්වග් ාාරීරි් ව්ාටස්ම ෙන බුිශන් 
ඒො   තථාගතයන් ෙහන්වස්ට වමන්ම ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීමට ගදු 
බුහුමන් ්ිරීමට සුදුසු ය. ඒ ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා තුන්පත් ව්ාට 
්දන ස්ථූප  එවස්ම ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීමට සුදුසු බුිශන් ාාරීරි්  
චචතය නම් වේ. බුදුන්ෙහන්වස්  ිශසින් පරිව ෝග ්ළ ශ්රී මහ 
වබෝධීන් ෙහන්වස්  පාරිව ෝගි් චචතයය ය. ශ්රී මහ වබෝධීන් 
ෙහන්වස්වග් ාාඛ්ාෙන්වගන් හා බීජයන්වගන්   ඇති ෙූ වබෝධි 
ෙෘ්්ෂවයෝ   පාරිව ෝගි්  චචතයවයෝ ය. ඒ පදම්පදාෙට අයත් 
ස්ළ වබෝධි ෙෘ්්ෂවයෝම   පාරිව ෝගි් චචතය ොවයන් 
සළ්නු ලුවබත්. තථාගතයන් ෙහන්වස් පරිව ෝග ්ළ පාතර 
චීෙදාදී ෙස්තලන්   පූජනීවයෝ ය. ඒො තුන්පත් ව්ාට ්දන ල  
චචතයවයෝ   පාරිව ෝගි් චචතයවයෝය. ාාරීරි් පාරිව ෝගි් 
ෙස්තු වනා පිහිටුො  බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් වෙනුවෙන් ්දන 
පූජාසත්්ාද ්ිරීම පිණිස පිළිවයළ ්ුදුණු පරතිමා හා ස්ථූපවයෝ 
උ ්ව ්ාි් චචතයවයෝය. “බු ්ධ් පටිමා උ ්දිස්ස් වච්තියං” 
යනුවෙන් ඛුදේදක පාඨ අටුවාරවහි බු ්ධ් පරතිමාෙ උ ්ව ්ාි් චචතය 
බෙ  ්්ො තිවේ. පුලිනුපේපාදකතේරථරාපදාන, 
පුලිනථුපියතේරථරාපදාන යනාදිය අනුෙ බලන ්ල්හි ාාරීරි් 
පාරිව ෝගි් ෙස්තු වනා පිහිටුො  බුදුන්ෙහන්වස්  උව සා ්දන 
ස්ථූපයත් උ ්ව ්ාි් චචතය ොවයන් පිළිගත යුතුය. ාාරීරි් 
පාරිව ෝගි් ෙස්තුන් පිහිටුො ්දන ස්ථූපවයෝ ඒ ෙස්තලන්වග් 
පූජනීය  ාෙය නිසා චචතයය වෙති. ඒ ෙස්තලන් නුතිෙ ්දන 
බුදුපිළිම හා ස්ථූප වම් බුදුන්ෙහන්වස් වග් පරතිමාෙය, වම් 
බුදුන්ෙහන්වස්  උව සා ්ළ ස්ථූපය ්ියා මහජනයා ්දන 
වගෞදො දය නිසා  චචතය වේ. “උදේරදේසිකං අවතේථුකං 
මමායනමතේතරම්ව රහාති” යන ව ්ානා පාඨවයන් දැ්්වෙන්වන් ඒ 
අ හසය. ඇතුම්හු ඒ පාඨය ෙද ො වත්දුම් ්දමින් “උ ්ව ්ාි්  
චචතයය ්ියා ෙස්තුේ් නුත. එබුිශන් බුදුපිළිමය  උ ්ව ්ාි් 
චචතයය වනා වේය” යි ජනයා මුළා ව්වදති. චචතයය්් 
ෙන්නට ෙස්තුේ් තිබිය යුතුමය. ෙස්තුේ් නුතවහාත් චචතයය්් 
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  නුත. ෙස්තුේ් නුතිෙ චචතයය්් ්ීම වත්දුම්් නුති පිස්සු 
්ථාවේි. “උ ්ව ්සි්ං අෙත්ථු්ං” යන පාඨවයන් දැ්්වෙන්වන් 
උ ්ව ්ාි් චචතයයට ාාරීරි් පාරිව ෝගි් ෙස්තුේ් නුති බෙය. 
්ියන ල  චචතය තුන් ෙර්ගය බුෙදුන් පිළිබඳ චචතයවයෝය. 
ධ්ර්ම චචතයය ්ියා තෙත් චචතයය්්  ඇත්වත් ය.  හම් 
වපාත්පත් තුන්පත් ව්ාට ්දන ස්ථූපය ධ්ර්ම චචතයය ය.  හම් 
වපාත්ම  ධ්ර්ම චචතය ොවයන් සළ්නු ලුවේ. වම්ල 
වබෞ ්ධ්යන් චචතය යන නම ෙයෙහාද ්දන්වන් ස්ථූපෙලට 
පමවණ්ි. 

 

චෛතය වන  නොව 
  චචතය ෙන් නාෙ හා පූජාෙ යන ව යා්ාදය්ින් ්ළ 
හු්ිය. දාගුබ බුදු පිළිම වබෝදු්් වෙත වගාස්  බුදුන්ෙහන්වස් සිහි 
ව්ාට බුදුගුණ සිහි ව්ාට බුදුනට ෙුඳීම්් පිදීම්් ොවයන් ඒ 
තුන්ෙලදී ෙුඳුම් පිදුම්  ්ිරීම එ්් ්රමය්ි. එවස් ෙඳින්නහුට 
බුදුදදුන්ට ෙත් ්ිරීවම් සිතින්ම මලසුන් පිරිසිදු ්ිරීම්, මළු හුමදීම්, 
්සළ ඉෙත් ්ිරීම්, තණ ආදිය ඉෙත් ්ිරීම්, චචතය පිශතර ්ිරීම්, 
වබෝ දු්්ෙලට පුන් ේ් ්ිරීම් ආදී ෙත් ්ළ හු්ිය. එවස් 
්දන්නහුට ඇති ෙන ්ුසල් ව්ළින්ම බුදුදදුන් අදමුණු ව්ාට ඇති 
ෙන ඒො බුිශන් ෙඩා උසස් වේ. 
 

වම් බුදුදදුන්වග් ධ්ාතු පිහිටි චචතයවය්, බුදුදදුන් 
පරිව ෝග ්ළ ෙස්තුවේ, බුදුදදුන්වග් පිළිදුේුයි සල්ා ඒ 
චචතයෙලට ෙුඳුම් පිදුම්  ්ිරීම අනිත් ්රමය ය. එවස්  ෙුඳුම් 
පිදුම් ්දන්නෙුන්ට ඇතිෙන ්ුාලය චචතයයන් අදමුණු ව්ාට 
ඇති ෙන්න්් බුිශන් පළමු ්රමවයන් ඇතිෙන ්ුාල් තදම් උසස් 
නුත. එවහත් ඒො සුළු ව්ාට වනා සිතිය යුතුය. ඒොත් තරිිශධ් 
සම්පත්තිය සලසා ව න ්ුසල්ය. 
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“රයහි රකචි ආනනේද, රචතිය චාරිකං ආහිණේඩනේතා 
පසනේනේචිතේතා කාලං කරිසේසනේති සබ්රබ් රත කායසේස රභදා 
පරම්මරණා සුතතිං සතේතං රලාකං උපපේේජිසේසනේති.” 
 

යනුවෙන් “ආනන් ය, චචතය ෙන් නාවෙහි අිශදින්නා ෙූ 
යම්් පහන් සිතින් ්ලුරිය ව්වදත්   ඔෙූහු මදණින් මතු ස්ෙර්ග 
වලෝ්වයහි උප නාහ” යි මහ පිරිනිෙන් සුතුවදහි ෙදාදා ඇත්වත්ය. 
චචතය ෙන් නාෙ ්දන තුනුත්තන් ිශසින් වබාවහෝ පින් සිදු ්ද 
ගුනීමට නම් ෙන් නා ්ිරීම් මාතරවයන් වනා නුෙතී මලසුන් 
පිරිසිදු ්ිරීම් ඇමදීම්  චචතය පිරිසිදු ්ිරීම් ආදියත් ්ළ යුතුය. 
 

“අසුක විහාරර රචතියං වනේදිසේසාමිති නිකේඛමිතේවා 
පසනේනචිතේතා අනේතරා කාලං කරරානේතා ප ි අනනේතරාරයන 
සතේරත පතිට්ඨහිසේසනේති”  
 

යනුවෙන් අසෙල් ිශහාදවය් චචතය ෙඳින්වනමු යි නි්්ම 
වගාස් පහන් සිතින් අතදමග ්ලුරිය ්දන්වනෝ   ෙුදදීම්් නුතිෙ 
ස්ෙර්ගවයහි උප නාහ යි මහාපරිනිබ්බාන සුතේතට්ඨකථාරවහි 
 ්්ො ඇත්වත් ය. 

 

සේ ු  ධ පරිනිර්වොය  

ශ්රී ව ්හය ජදපත් වී ව ිශ මිනිසුන්ට අපරිය ෙන්නට ්ලින් 
පදමායුෂවයන් පවසන් ව්ාටස්් වා්ෂෙ තිබියදී පිරිනිවීම 
වලාෙුතුදා බුදුෙදයන්වග් ස්ෙ ාෙය්ි. ජන්මවයන් අසූෙුන්න ෙූ 
සම්බු ්ධ්ත්ෙයට පුමි)වමන් පන්සාලිස් ෙුන්න ෙූ ෙසවදහි අප 
 ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ිශසාලා මහනුෙද සමීපවයහි ෙූ 
රබ්ලුව නම් ගවමහි අන්තිම ෙදට ෙස් එළඹුණ වස්්. එහිදී 
උන්ෙහන්වස්ට ඉතා බලෙත් මාදාන්ති් වදෝගය්් හට ගත්වත්ය. 
බලෙත් දුුඃඛ් වේ නාෙ  ඇති ිශය. උන්ෙහන්වස් ඒ වේ නාෙන්ට 
අනු්ලලෙ ව්ඳිරීම්් ඒ වම් අත වපදළීම්් වනා ව්ාට 
සිහිනුෙණින් සියළු වේ නා ඉෙසූ වස්්. ආබාධ්ය පිරිනිවීමට තදම් 
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බලෙත් ෙුෙ  “තමන් ෙහන්වස්වග් උපස්ථාය්යනට වනා  න්ො 
 ි්්ෂු සංඝයාට වනා  න්ො පිරිනිවීම නුසුදුසුය.” යි සිතා ෙදාදා 
ආබාධ්ය වීර්යවයන් යටපත් ව්ාට ජීිශතය පෙත්ො ගුනීමට සිතා 
ගත්හ. ඉ්්බිති උන්ෙහන්වස් බුදු ෙන දිනවයහි මහ වබෝ මුඩදී 
ිශ ර්ානා ්ළ අයුදු දෑපසත්ත් අදෑපසත්ත් ්රමවයන් ිශස්තද 
ොවයන් නාම දෑපයන් ිශ ර්ානා ව්ාට ඒ ිශ ර්ානාවේ බලවයන් 
ාාරීරි් වේ නා දුදු ව්ාට ඉදිරියට  ස මස්් ගතෙන තුදු ඒ 
වේ නාෙන් නුෙත ඇති වනා ෙන පරිදි සමාපත්තියට සමෙන් 
වස්්. එයින් වදෝගය සුෙිශය.  

 

සුෙය ලුබීවමන් පසු තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශහාදවයන් 
නි්්ම ිශහාච්ඡායාවෙහි පනෙන ල  අසුවනහි ෙුඩහුන් වස්්. 
ආනන්  ස්ොමීන් ෙහන්වස්  උන්ෙහන්වස් වෙත එළඹ ෙුඳ 
“ස්ොමිනි!  ාගයෙතුන් ෙහන්ස! දැන් නුඹ ෙහන්වස්ට සනීප වපවන්. 
නුඹ ෙහන්වස්වග් වදෝගය නිසා මාවග් ාරීදය   ත  වී බද වී 
ගිවය්ය. මට දිාා පො වත්දුම් ගත වනා හු්ි වී ගිවය්ය. 
සතිපේඨානාදී ධ්ර්ම වනාෙුටහී ගිවය්ය. ස්ොමීනි! මට සුනසිල්ලට 
්දුණ්් තිබුවණ් පිරිනිවීවම් ල්ුණ්් ොවයන් නුඹෙහන්වස් 
වීසින්  ි්්ෂු සංඝයා අද යා යම් ්ිසිේ් වනා ෙදාළ බෙ 
පමවණ්ු” යි සුල ්ළහ. එ්ල්හි තථාගතයන් ෙහන්වස් 
“ආනන් ය!  ි්්ෂු සංඝයා හට මාවගන් බලාවපාවදාත්තු ෙන්නට 
ව ය්් නුත. ආනන් ය! ගුදුමුෂ්ටිය ොවයන් ්ිසිේ් ඉතිරි වනා 
ව්ාට සියල්ලන් සම්පූර්ණ ව්ාට ම මා ිශසින් ධ්ර්මය ව ්ානා ්ද 
ඇත්වත්ය. මාවග් ගුදුමුෂ්ටිය දීම්් නුත.  ආනන් ය!  ි්්ෂු 
සංඝයා ගුන යම්්ිසි පර්ාාය්් ්ිරීමට ඇති ෙන්වන් වම් සංඝයා 
සුම ්ල්හි මා ිශසින්ම පරිහදණය ්ළ යුතුය යන අ හස 
ඇතවහාත් ය. එබඳු අ හස්් තථාගතයන්ට නුතය” යි ෙදාල වස්්. 
ඉ්්බිති “ආනන් ය, දැනට මම දිදෑ සිදුදු ඇති මහල්වල්් වෙමි. 
අසූ අෙුදුදු ිශයට පුමිණ සිටිමි. ආනන් ය! යම් ිශවට් තථාගත 
වතවම් නිෙන අදමුණු ව්ාට ඇති චිත්ත සමාධිවයන් ොසය 
ව්වර්  එසමවයහි තථාගතයන්වග් ්යට පහසු ෙන්වන්ය. 
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ආනන් ය! එ බුිශන් වතපි  තමාට තමාම පිහටි ව්ාට වෙවසේ” 
යයි   අනුාාසනා ්ළ වස්්.  

 

තථාගත පරිනිර්ොණයට සමීපෙ ඇති වම් ්ාලවය්දී 
සුරියුත් මුගලන් ව ව නා ෙහන්වස්   පිරිනිෙන් පා ෙදාළහ. 
තථාගතයන් ෙහන්වස් උන්ෙහන්වස්ලාවග් ධ්ාතලන් පිහිටුො 
චචතය්් ්දො දජගහ නුෙරින් බි්්සඟන හා නි්්ම වගාස් ගංගා 
නදී තීදයට පුමිණ එහිදී සුරියුත් මුගලන් ව ව නා ෙහන්වස්වග් 
පරිනිර්ොණය පිළිබඳ ධ්ර්ම ව ්ානය්් ව්ාට එයින් නි්්ම ිශසාලා 
මහ නුෙදට ෙුඩෙදාදා පසුදින ආනන්  ස්ථිශදයන් හා 
චාපාලවච්තිය නම් ිශහාදයට පුමිණ එහි ෙුඩහිඳ ිශසල් පුදය හා 
ඒ සමීපවය් පිහිටි ිශහාදෙල දම)ය බෙ ෙදාදා “යම්ු ිශසින් සතද 
සෘධිපා යන් මනා ව්ාට ෙඩනා ල  නම් ඔහුට ්ල්පය්් ෙුෙ  
ජීෙත් ිශය හු්ිය. ආනන ය! තථාගතයන් ිශසින් සතද සෘධිපා වයෝ 
මනා ව්ාට ෙඩනා ල හ. ආනන් ය! තථාගතයන්ට ්ුමති නම් 
්ල්පයම ෙුෙ  එයට ෙුඩි ්ල්් ෙුෙ  ජීෙත් ිශය හු්ිය.” යි ෙදාළ 
වස්්. ඒ අෙස්ථාවේදී මාද බාධ්ාෙ නිසා ආනන්  ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස්ට බුදුන්ෙහන්වස්වග් අ හස වත්දුම් ගත වනාහු්ි ිශය. එ 
බුිශන් උන්ෙහන්වස් වලෝ්ානු්ම්පාෙ පිණිස ්ල්පය මුළුල්වලහි 
ෙුඩ සිටිනා වලස තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ආදාධ්නා වනා්ළහ. 
ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් තථාගතයන් ෙහන්වස් සමීපවයන් 
ඉෙත් ෙූ පසු මාදයා පුමිණ පිරිනිෙන් පානා වලස ඇදයුම් ්වළ්ය. 
එ්ල්හිම තථාගතයන් ෙහන්වස්- 

 

“අපේරපාසේසුකේරකා තේවං පාපිම! රහාහි, න චිරං තථාතතසේස 
පරිනිබ්බානං භවිසේසති. දරතා තිණේණං මාසානං අේචරයන 
තථාතතසේස පරිනිබ්බානං භවිසේසති”   

 

“පාපී මාදය! නුඹ වෙවහස වනාෙන්න. ෙුඩි්ල් වනාවගාස් 
වමයින් වතමස්ට පසු තථාගතයන් ෙහ්න්වස්වග් පිරිනිවීම 
ෙන්වන්ය.” යි ෙදාළ වස්්. ඉ්්බිති තථාගතයන් ෙහන්වස් 
වතමස්ින් ඔබ ජීෙත්වීවම් අ හස හළ වස්්. එව්වණහි මහ 
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වපාවළාෙ ්ම්පිත ිශය. හාත්පස අහවසහි අ්ුණු පුපුදන්නට ිශය. 
ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ 
 ලමි්ම්පාෙට හා වහන පිපිරීමට වහ්තු ිශචාළහ. තථාගතයන් 
ෙහන්වස් එයට වහ්තු ෙදාළ ්ල්හි ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් 
මහත් සංවේගයට පුමිණ- 

 

“තිට්ඨතශ භනේරත භතවා කපේපං තිට්ඨතශ සුතරතා කපේපං, 
බහුජන හිතාය බහුජනසුඛාය රලාකානුකම්පාය අතේථාය හිතාය 
සුඛාය රදව මනුසේසානං.”  

 

යනුවෙන් වලෝ්ානු්ම්පාෙ පිණිස ්ල්පය මුළුල්වලහි 
ෙුඩසිටින වලස තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ආදාධ්නා ්ළහ. 
උන්ෙහන්වස් එය පරති්්වෂ්ප ව්ාට ආනන්  ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස්ට වාෝ්ය සංසිඳො ගුනීමට ්දුණු  ෙදාදා තථාගතයන් 
ෙහන්වස් වතමස්ින් පිරිනිෙන් පානා බෙ ෙදාළහ. ඉ්්බිති 
තථාගතයන් ෙහන්වස් මහා ෙනවයහි ්ලටාගාද ාාලාෙට ෙුඩම 
ව්ාට  ි්්ෂු සංඝයා රැස් ්දො සර්ෙඥ ාාසනයාවග් චිදස්ථිය 
පිණිස තමන් ෙහන්වස් ිශසින් ිශවා්ෂවයන් දැන ව ්ානය ්ළ 
සතිපේඨාන සතදය, සමය්් පරධ්ාන සතදය, සෘධිපා  සතදය, 
ඉන්ද්රිය පසය, බල පසය, වබෝධ්යංග සතය, ආර්ය අෂ්ඨාංගි් 
මාර්ගයය යන වම් ධ්ර්ම මනාෙ උවගන පුදුදු ්ළ යුතු බෙ ෙදාදා 
ධ්ර්මානුාාසනා ව්ාට වතමස්ින් තමන් ෙහන්වස් පිරිනිෙන් 
පානා බෙ   ෙදාළ වස්්. 

  
ඉ්්බිති  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් වේසාලි පුදවයහි පිඬු පිණිස 

හුසිද පස්ෙදු ්ාලවය් වේසාලිවයන් නි්්ම වේසාලි පුදය ව ස 
හුරී බලා ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් අමතා වම් මවග් 
අන්තිමෙදට වේසාලි නගදය දැ්ීම යුයි ෙදාළ වස්්. ිශසල් පුද 
ෙුසි ලිච්ඡවීහු එහි නාතාපරලාකිත රේතිය නමින්  චචතයය්් 
්දො  ෙුඳුම් පිදුම්  ්ළහ.  
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ඉ්්බිති බුදුදජාණන් ෙහන්වස් මහා සංඝයා  ්ුටුෙ 
 ණ්ඩගරාමයට ෙුඩ එහි වෙවසමින් ාීල සමාධි පරඥාෙන් පිළිබඳෙ 
වබාවහෝ  ම් ව සමින් ොසය ව්ාට එයින් නි්්ම හස්තිගරාම 
ආමගරාම ජම්බුගරාම යන ගම්ෙලට  ෙුඩම ්ද ඒො පසු ව්ාට 
ව ෝග නගදයට පුමිණ ආනන්  චචතය නම් වෙවහවදහි 
වෙවසමින්  ි්්ෂූන් අමතා “චතේතාරරා රම භිකේඛරව! 
මහාරපරදරස රදසිසේසාමි” යනාදීන් සතර මහා අපරදේලයනේ ෙදාළ 
වස්්. සතද මහා අපව ්ා නම් නියම බු ්ධ් ධ්ර්මය ්ුම්්  යන 
බෙ වත්දුම් ගුනීමට උප්ාද ෙන උපව ්ා සතවද්ි. තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ආනන්  චචතය නම් ිශහාදවයහි හිඳ ාීල සමාධි 
පරඥාෙන් පිළිබඳෙ ම වබවහිශන්  ම් ව සමින් ෙුඩ සිට මහාසංඝයා 
හා පාොනුෙද ්ර්මාදපුතර චුන් වග් අඹ උයනට ෙුඩම ්ළ වස්්. 
ඒ බෙ ඇසූ චුන්  තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ  හම් අසා 
පසු දින සිය නිෙවසහි  න් පිළි ගන්නා වලස ආදාධ්නය ්වළ්ය. 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුවග් ආදාධ්නය පිළිගත් වස්්. චුන්  
තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් තමාවග් ආදාධ්නාෙ ඉෙසා ෙදාළ බෙ 
දැන පසුදින සිය නිෙවසහි පර)ත ඛ්ා ය ව ෝජයයන් හා සූකර 
මදේදවය ද පිළිවයල ව්ාට මහා සංඝයා සහිත  ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ෙුඩම ්දො තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් නියමය පරිදි 
සූ්ද ම ් ෙය සහිත දානය තථාගතයන් ෙහන්වස්ටත් ඉතිරි ඛ්ා ය 
ව ෝජනයන්  ි්්ෂු සංඝයාටත් පිළිගුවීය. ෙළඳා අෙසානවයහි 
්ර්මාදපුතර චුන්  හට  හම් ව සා තථාගතයන් ෙහන්වස් ඉන් 
නි්්මුණු වස්්. එය තථාගතයන් ෙහන්වස් පිරිනිෙන් පානා 
දිනයය. තථාගතයන් ෙහන්වස් වේළුෙ ගවමහි ෙස් එළඹ ිශසූ 
්ාලවය් උන්ෙහන්වසට ඇතිෙූ වලෝහිත ප්්ඛ්න්දි්ා නම් ෙූ  දුණු 
අතීසාද වදෝගය සමෙත් බලවයන් යටපත් ්ළ ්ාලය ඒ දිනට 
අෙසන් ිශය. එ බුිශන් ඒ වදෝගය එදින නුෙත මතු ිශය. 
්ර්මාදපුතර චුන්  ිශසින් පිළිවයල ්ද පිළිගුන්ෙූ සිනිඳු ජජාෙත් 
ආහාදය ෙළඳා සිටි නිසා තථාගතයන් ෙහන්වස්ට තදම් පහසුේ් 
ඇති ිශය. උන්ෙහන්වස් පිරිනිවීමට බලාවපාවදාත්තු ෙන ්ුසිනාදා 
නුෙද බලා ගමන ආදම්  ්ළ වස්්. වදෝග බලය නිසා 
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 ාබලධ්ාරීන් ෙහන්වස් වග් ව ්හබලය සීඝරවයන් පිරිවහන්නට ිශය. 
එ බුිශන් උන්ෙහන්වස්ට ්ුසිනාදා නුෙදට ෙඩනා අතද මඟ පස් 
ිශසි තුන් ෙුඩ සිට ිශඩා සන්සිඳුො ගුනීමට සිදු ිශය.  
උන්ෙහන්වස් පා ගමනින් ම තුන් ගේ මග වගො සන්ධ්යා ්ාලවය් 
්ුසිනාදා නුෙද මල්ල දජුන්වග් උපෙත්තන නම් ෙූ සල් උයනට 
ෙුඩෙදාළ වස්්.  

 

ඉ්්බිති තථාගතයන් ෙහන්වස් ආනන්  ස්ථිශදයන් අමතා 
“ආනන් ය! ්්ලාන්ත වෙමි. සුත්පීම සඳහා යම් ාාලා ෙෘ්්ෂයන් 
අතද උතුදු ව සට හිස සිටින පරිදි ඇඳ්් පිළිවයල ්දෙ.” යි 
ෙදාළ වස්්. ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් එවස් ්ළහ.  ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්  ්ුණු පසට හුරී එහි සිංහ වා යාවෙන් සයනය ්ළ 
වස්්. තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් පරිනිර්ොණය සිදුෙන බෙ ්ලින් 
පරසි ්ධියට පුමිණ තිබූ බුිශන් වබාවහෝ  ි්්ෂුහු එහි පුමිණ 
සිටියහ.  ස  හස්් ස්්ෙළෙලින් වබාවහෝ දිෙය බරහ්මවයෝ  
තථාගතයන් ෙහන්වස්  ්්නට පුමිණිවයෝය. එදින සල් ෙනවයහි 
සුම ගස්ම මල් පිපී තිබිණ. තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ාරීදය මත 
සල් මල් පතනය ෙන්නට ිශය. දිෙය බරහ්මවයෝ  මල් හා සුෙඳ සුනු 
වහලමින්   දිෙය සංගීත පෙත්ෙමින්  දිෙය තලර්යයන් ො නය 
්දමින්  මහත් ඌ පූජාේ් පුෙුත් ෙූහ.  ස  හස්් ස්්ෙලින් 
පුමිණි ගණනින් පරමාණ ්ළ වනාවහන ස්්ෙළ පුදා පුතිද සිටි 
දිෙය බරහ්ම සමූහයා ිශසින් පෙත්ෙන මහා පූජාෙ බලා තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ආනන්  ස්ථිශදයන් අමතා වමබඳු පූජාේ් පුෙුත්වීම 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ට උත්තම පූජාේ් ්ිරීම වනාෙන බෙත් 
 ර්මයට අනුෙ පිළිපුදීමම තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ්දන උත්තම 
පූජාෙ බෙත් ෙදාළ වස්්. 

  
ඉ්්බිති ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් “ ාගයෙතුන් ෙහන්ස! 

වපද ඒ ඒ පළාත්ෙල ෙස් ෙුස නිම ෙූ මන ෙඩන්නා ෙූ වබාවහෝ 
 ි්්ෂුහු තථාගත  ර්ානය සඳහා පුමිවණන්නාහ. එයින් අපි ඒ 
මවනෝ ාෙනීය  ි්්ෂූන්  ්ින්නට  ඇසුදු ්දන්නට  ලුබුවයමු. 
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නුඹ ෙහන්වස්වග් ඇෙෑවමන් මවනෝ ාෙනීය  ි්්ෂූන්  ්්නට වනා 
ලබන්වනමුය” යි තථාගතයන් ෙහන්වස්ට සුල්ළහ. එ්ල්හි 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස්ට  ර්ානීය 
මවනෝ  ාෙනීය අන් ව ය්් දැ්්වීම සඳහා වමවස් ෙදාළ වස්්. 

“චතේතාරිමානි ආනනේද! සදේධසේස කශලපුතේතසේස දසේසනීයානි 
සංරවජනීයානි ඨානානි. කතමානි චතේතාරි? 
දධ තථාතරතා ජාරතාති ආනනේද! සදේධසේස කශලපුතේතසේස 
දසේසනීයං සංරවජනීයං ඨානං, 
දධ තථාතරතා අනුතේතරං සම්මා සම්රබාධිං අභිසම්බුදේරධාති  
ආනනේද! සදේධසේස කශලපුතේතසේස දසේසනීයං සංරවජනීයං ඨානං, 
දධ තථාතරතන අනුතේතරං ධම්මචකේකං පවතේතිතනේති ආනනේද! 
සදේධසේස කශලපුතේතසේස දසේසනීයං සංරවජනීයං ඨානං 
දද තථාතරතා අනේපාදිරසසාය නිබ්බාන ධාතශයා 
පරිනිබ්බුරතාති ආනනේද! සදේධසේස කශලපුතේතසේස දසේසනීයං 
සංරවජනීයං ඨානං 
දමානි රඛා ආනනේද! චතේතාරි සදේධසේස කශලපුතේතසේස දසේසනීයං 
සංරවජනීයං ඨානං” 
 

තථාගතයන් ෙහන්වස් උපන් තුනය, සමය්් 
සම්බු ්ධ්ත්ෙයට පුමිණි තුනය,  ම්ස්් පුෙුත් ෙූ තුනය, 
පිරිනිෙන් පා ෙදාළ තුනය යන වම් ස්ථාන සතද  ර්ානීය 
සංවේජනීය ස්ථාන ෙන බෙ ඒ ව ්ානාවෙන්  ්්ෙන ල ්ව ්ය. 
ාර ්ධ්ාෙත්  ි්්ෂු  ි්්ෂු) උපාස් උපාසි්ාෙන් ඒ ස්ථානයන් 
 ්්නට යන බෙත් ඉ්්බිති යම් ව්වන්ුන් චචතය ර්ානය සඳහා 
වගාස් පහන් සිතින් ්ාල්රියා ්ළාහු නම් ඔෙුන් ස්ෙර්ගවයහි 
උප නා බෙත් ෙදාළවස්්. 

 

ඉ්්බිති ආනන්  ස්ථිශදවයෝ පිරිනිවීවමන් පසු තථාගතයන් 
ෙහන්වස් වග් ශ්රී ව හය ගුන පිළිපදිනා ආ්ාදය ිශචාළහ. එ්ල්හි 
තථාගතයන් ෙහන්වස් “ආනන් ය! වතපි තථාගත ාරීද පූජාෙ ගුන 
ෙයෙෘත වනා ෙෙු. වතපි අර්හත්ෙයට පුමි)ම සඳහා වීර්ය ්දේ. 
ආනන් ය! තථාගතයන් ෙහන්වස් ව්වදහි පරසන්න ෙූ ්්ෂතරිය 
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පණ්ඩිතවයෝ  , බරාහ්මණ පණ්ඩිතවයෝ  , ගෘහපති පණ්ඩිතවයෝ   
ඇතහ. ඔෙූහු  තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ාරීද පූජාෙ ්දන්නාහ” යි 
ෙදාළ වස්්. තථාගත ාරීදය ව්වදහි පිළිපුදිය යුතු ආ්ාදය 
ිශචාද ්ල්හි ස්්ිශති දජුන්වග් ාරීදය ව්වදහි පිළිපදිනා 
ආ්ාදවයන් පිළිපුදිය යුතු බෙ හා එහි ්රමයත්, සිෙු මන්සන්දිය්් 
සමීපවයහි  තථාගතයන් ෙහන්වස් උව සා ස්ථූපය්් ්ළ යුතු 
බෙත්, යම් ව්වන්් එහි සුෙඳ වහෝ මල් වහෝ සුෙඳ සුණු වහෝ 
පු ත් නම් එයට ෙඳිත් නම් සිත වහෝ පහදා ගනිත් නම් ඔෙුනට එය 
දීර්ඝ ්ාලය්් සුප පිණිස ෙන බෙත් ෙදාළ වස්්. ඉ්්බිති වමවස් 
ෙදාළ වස්්. 

 

“චතේතාරරා රම ආනනේද ථූපරහා, කතරම චතේතාරරා? 
තථාතරතා අරහං සම්මාඅම්බුදේරධා ථූපරරහා. පේරචක සම්බුදේරධා 
ථූපාරරහා, තථාතතසේස සාවරකා ථූපාරරහා. රාජා චකේකවතේති 
ථූපාරරහාති.”  

 

“ආනන් ය වම් පු ්ගලවයෝ සතද ව න ස්ථූප තුනීමට 
සුදුස්වසෝය. ්ෙද සතද ව වන්්   යත්? තථාගත අර්හත් සමය්් 
සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් ස්ථූප තුනීමට සුදුසු ය. පරතය් 
සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් ස්ථූප තුනීමට සුදුසු ය. බු ්ධ්ාරාේ වතවම් 
ස්ථූප තුනීමට සුදුසු ය. ස්්ිශති දජ ස්ථූප තුනීමට සුදුසු ය.” යනු 
එහි වත්දුමයි. උත්තම පු ්ගලයන් උව සා ස්ථූප ්ළ යුත්වත් ඒො 
ව්වදහි සිත පහදාවගන ඒොට ෙුඳුම් පිදුම් ව්ාට වබාවහෝ 
ජනයාට ස්ෙර්ග සම්පත්තිය ලුබිය හු්ි වහයිනි.  

 

“තථාතතසේස සාවරකා ථූපාරරහා" යනුවෙන් ිශවා්ෂය්් වනා 
ව්ාට බු ්ධ්ාරාේයා ස්ථූප ්ිරීමට සුදුසු යයි ෙදාදා ඇතත් එයින් 
අ හස් ්දන්වන් සේ ව්වලසුන් නසා දහත් ෙූ බු ්ධ්ාරාේයා ය. 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් ඒ ඒ අෙස්ථාෙල ස්ථූප තුනීමට 
නියම ්ද ඇත්වත් දහතුන් වෙනුවෙන්ම ය. උන්ෙහන්වස් සුරියුත් 
මුගලන් ව නම වෙනුවෙන් ස්ථූප තුනීමට නිවයෝග ්ළහ. 
මහාපරජාපති වගෝතමි වමවහණිය වෙනුවෙන් ස්ථූපය්් තුනවීමට 
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නියම ්ළහ. පෘතග්ජන ාරාේය්ු වෙනුවෙන් තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ිශසින් ස්ථූප තුනීමට නියම ්ළ තුන්්  ්්නට නුත. 
ගිහිය්ු ෙන ච්රෙර්තී දජ ස්ථූප තුනීමට සුදුසු ෙන බෙ අනු ත් 
තථාගතයන් ෙහන්වස් සිල්ෙත් පෘතග්ජන  ි්්ෂූන් උව සා ස්ථූප 
තුනීමට වනා අනු ත්වත් ්ිනම් ්දුණ්ින්  යන වම් පරා්නය 
නඟා අටුොවෙහි වමවස් එයට පිළිතුදු දී තිවේ. සීලෙන්ත 
පෘතග්ජන  ි්්ෂූන් උව සා ස්ථූප තුනීම තථාගතයන්  ෙහන්වස් 
අනුමත ්ළවහාත් ල්් වපාවළාෙ ස්ථූපෙලින් පිවදන්වන්ය. එවස් 
ෙූ ්ල්හි ඒොවය් අගය නුතීෙන්වන්ය. ස්්ිශති දජෙදු වලෝ්වයහි 
ඇතිෙන්වන් ්ලාතුද්ිනි. එබුිශන් ච්රෙර්තී දජුවග් ස්ථූපය 
ආා්චර්ය ව ය්් ෙන්වන් ය. එයට මහජනයා ගදු ්දන්වන් ය. ඒ 
නිසා තථාගතයන් ෙහන්වස් සිල්ෙත් ෙූ   පෘතග්ජන  ි්්ෂූන් 
උව සා ස්ථූප තුනීම වනා අනු ත් වස්්. වමවස් ්ියා 
අෙසානවයහි පිරිනිෙන් පෑ  ි්්ෂුෙට වමන්ම සිල්ෙත් පෘතග්ජන 
 ි්්ෂුෙට  සත්්ාද ්ිරීම සුදුසු බෙ  ්්ො තිවේ. 

 

ස්ථූපාර්හ පු ්ගලයන් පිළිබඳෙ ෙූ ඒ ව ්ානාෙ ඇසීවමන් 
පසු තථාගත පරිනිර්ොණය ගුන බලෙත් වාෝ්ය්් ආනන්  
ස්ථිශදයන්  ෙහන්වස්ට ඇති ිශය. එය දැරිය වනා හු්්ව්න්  
උන්ෙහන්වස් ිශහාදයට පිිශස අගුළු ්ණුෙට වහ්ත්තු වී හඬන්නට 
ෙන්හ. තථාගතයන් ෙහන්වස් ආනන්  ස්ථිශදයන් වගන්ො ධ්ර්ම 
්ථාවෙන් වාෝ්ය සංසිඳො  ි්්ෂූන් අමතා ආනන්  ස්ථිශදයන්  
ෙහන්වස්වග් වබාවහෝ ගුණ ෙදාළ වස්්. ඉ්්බිති ආනන්  
ස්ථ්ිශදයන් ෙහන්වස් ිශසින් වම් ්ුඩා නගදවයහි පිරිනිවීම වනා 
්දන වලස ඇයු  සිටි ්ල්හි ්ුසිනාදාෙ ්ුඩා නගදය්් වනා 
ෙන බෙ හා සංස්්ාදයන්වග් අනිතය  ාෙය  දැ්්වීම් ෙස් මහා 
සු ර්ාන සූතරය සුතපී සිටිමින්ම ව ්ානය ්ළ වස්්. 

 

ඉ්්බිති තථාගතයන් ෙහන්වස් එදින දාතරිවය් පා්චිම 
යාමවය් තථාගත පරිනිර්ොණය සිදුෙන බෙ ්ුසිනාදා නුෙද මල්ල 
දජුන්ට  න්ෙන වලස ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස්ට ෙදාළහ.  
උන්ෙහන්වස් එවස් ්ළහ. මල්ලවයෝ මහත් ෙූ වාෝ්වයන් හඬමින් 
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පෙුල් පිටින්ම දාතරිවය්ම අෙුත් තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ෙුන්ව ෝය. 
එනුෙද වෙවසන සු ද්ර නම් පරිෙරාජ්යාට  තථාගත පරිනිර්ොණය 
සුළවී ෙහා අෙුත් තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙතින් පුිශ ්  හා 
උපසම්පදාෙ ලබා ්මටහන් ෙඩා තථාගතයන් ෙහන්වස් පිනිවීමට 
්ලින්ම සෙුව්වලසුන් නසා දහත් බෙට පුමිණිවය්ය. වහවතවම් 
බුදුදජාණන්  ෙහන්වස්වග් අන්තිම ාරාේයා ිශය.  

 

ඉ්්බිති තථාගතයන් ෙහන්වස් ආනන්  ස්ථිශදයන් අමතා 
ෙදාදන වස්්් “ආනන් ය! මාවග් ඇෙෑවමන් දැන් අපට 
ාාස්තෘෙදවය්ු නුතය යන අ හස වතාපට ඇතිිශය හු්ිය. 
ආනන් ය! වතාපට ාාස්තෘෙදවය්ු නුත්වත් වනාවේ. ආනන් ය! 
මා ිශසින් යම් ධ්ර්මය්් ව සන ල  , යම් ිශනය්් පනෙන ල   , 
ඒ ධ්ර්මය ිශනය ව ් මාවග් ඇෙෑවමන් වතාපවග් ාාස්තෘෙදයා 
ය” යි ෙදාළ වස්්. අනතුදුෙ තථාගත පරිනිර්ොණවයන් පසු 
 ි්්ෂූන් ිශසින් ඔෙුවනාෙුන්ට ්තා්ළ යුතු ආ්ාදය ෙදාදා ්ුමති 
නම් සංඝයා හට ්්ෂුද්රානු්්ෂුද්ර් ාි්්ෂා ප ය්් බුහුද ්දෙන්නට 
  අෙසද දී  ි්්ෂූන්ට නිතද ්ද ද ්දන චණ්ඩ ඵදුෂ ඡන්න 
 ි්්ෂුෙ හි්්මෙනු පිණිස බරහ්ම ණ්ඩය දීමට නියම ්ද ෙදාළ වස්්. 
ඒ  ඬුෙම නිසා ඡන්න  ි්්ෂුෙට දහත් ිශය හු්ිිශය. ඉ්්බිති මහා 
්ාදුණි් ෙූ තථාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස් ිශසින් 
පන්සාළිස් ෙස්් මුළුල්වලහි ව ්ානා ්දන ල  ස්ල ධ්ර්ම 
සමූහය පිඬු ව්ාට “භනේදදානි භිකේඛරව! ආමනේතයාමි  රවා, 
වයදම්මා සංඛාරා, අපේපමාරදන සම්පාරදථ” යන අන්තිම බු ්ධ් 
ෙචනය ෙදාළ වස්්. “මහවණනි දැන් වතාපට අන්තිම ෙදට ්ියමි. 
සංස්්ාදවයෝ නුවසන ස්ෙ ාෙය ඇත්වතෝය. වතපි අමත් 
වනාව්ාට අතපසු වනා්ද පුිශදි ්ිස සම්පා නය ්දේ” යි යනු 
එහි වත්දුමයි. 

 

වමවස් තථාගතයන් ෙහන්වස්   ි්්ෂූන්ට අන්තිම අෙො ය 
ව්ාට පරථම ධ්යානයට සමෙන් වස්්. ඉන් නුගිට  ්ිශතීය 
ධ්යානයට සමෙන් වස්්. වමවස් වන්ෙසංඥා නාසංඥායතන 
ධ්යානය  ්්ො පිළිවෙලින් ධ්යානයන්ට සමෙු  නිවදෝධ් 
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සමාපත්තියට සමෙන් වස්්. එ්ල්හි ආනන්  වතදණුවෙෝ 
“ස්ොමිනි!,  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් පිරිනිෙුණු වස්්ු” යි අනුදුදු 
වතදණුෙන්ට ්ීහ. “නුත ආනන් ය!  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් නිවදෝධ් 
සමාපත්තියට සමෙන් වස්්ු” යි අනුදුදු වතදණුවෙෝ ්ීහ. ඉ්්බිති 
 ාගයෙතුන් ෙහන්වස් නිවදෝධ් සමාපත්තිවයන් නුගී පරතිවලෝම 
්රමවයන් පරථම ධ්යානය  ්්ො ධ්යානයන්ට සමෙුදී නුෙත 
අනුවලෝම ්රමවයන් චතුර්ථධ්යානය  ්්ො ධ්යානයන්ට සම ෙුදී 
චතුර්ථධ්යානවයන් නුඟී පිරිනිෙන් පා ෙදාළ වස්්. එව්වණහි 
මහා  ලමි්ම්පාේ්ිශය. අහවසහි ිශදුලිය නගින්නටත් අ්ුණු 
පුපුදන්නටත් ිශය. එව්වණහිම සහම්පති බරහේමරාජයා වම් ගාථාෙ 
්ීය. 

 

සේවේෙ නි්්ඛිපිස්සන්ති  ලතාවලාව් සමුස්සයං, 
යථා එතදිවසා සත්ථා වලාව් අප්පටි පුග්ගවලා, 
තථාගවතා බලප්පත්වතා සම්බු ්වධ්ා පරිනිේබුවතා. 
 

සකේරදේ රජ රම් තාථාව කීය 
 

අනිච්චා ෙත සංඛ්ාදා    - උප්පා  ෙය ම්මිවනා, 
උප්පේජිත්ො නිරිේඣන්ති - වතසං ෙූපසවමා සුවඛ්ා 
 

ආයුෂේමතේ අනුරුදේධ සේථවිරරයෝ රම් තාථාව කීහ. 
 

නාහු අස්සාස පස්සාවසා ඨිත චිත්තස්ස තාදිවනා, 
අවනවජා සන්ති මාදේ  යං ්ාලම්රී මුනී. 
අසල්ලීවනන චිත්වතන වෙ නං අේඣොසයි. 
පේවජාතස්වසෙ නිේබානං ිශවමා්්වඛ්ා වචතවසා අහු. 

 

ආයුෂේමතේ ආනනේද සේථවිරරයෝ රම් තය කීහ. 
 

තදාසි යං හිංසන්ං තදාසි වලෝමහංසනං, 
සේබා්ාද ෙදෑවපවත සම්බු ්වධ් පරිනිේබුවත. 
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තථාගත පරිනිර්ොණය සුලෙූ ෙහාම වනා දහත් වබාවහෝ 
 ි්්ෂුහු  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඉතා ඉ්්මනින් පිරිනිිශ වස්්ු යි 
හඬන්නට ෙුළවපන්නට ෙූහ. වීතදාගිහු සංස්්ාදයන්වග් 
අනිතයතාෙ සල්මින් ඉෙසූහ. මහදහත් අනුදුදු හිමිවයෝ 
වලෝ්ස්ෙ ාෙය සිහි්ද දී හඬන ෙුළවපන  ි්්ෂූන් සුනසූහ. 
අනුදුදු වතදුන් ෙහන්වස් දැහුමි ්තාවෙන් දාතරිවය් ඉතිරි ව්ාටස 
ගත ්ළහ. 

 

ආදාහන මණ්හෝත සවය 

අදුවණෝ වයන් පසු අනඳ හිමිවයෝ ්ුසිනාදා නුෙදට පිිශස 
එහි සන්ථාගාදවයහි රැස්ෙ හුන් මල්ල දජුන්ට තථාගත 
පරිනිර්ොණය  දැන්ෙූහ. එපෙත් අසා මල්ල දජුහු  ඔෙුන්වග් 
 ාර්යාවෙෝ  දූ  දුවෙෝ  “ඉතා ඉ්්මනින් තථාගතයන් ෙහන්වස් 
පිරිනිිශ වස්්ු” යි අවන්්ාදවයන් හුඬූහ.  

 

ඉ්්බිති මල්ල දජහු වබාවහෝ ෙූ සුෙඳ හා මල්   අවන්් 
තලර්ය ාණ්ඩයන් හා වබාවහෝ ෙස්තරයන්   වගන්ො වගන 
උපෙත්තන නම් සල් උයනට වගාස් නුටුවමන් හා ගුයුවමන්   
ගීතවයන්   සුෙඳින් හා මලින්  තථාගත ශ්රී ව ්හයට පු මින් 
සත්්ාද ්දමින් ගදු බුහුමන් ්දමින් ිශයන් බඳිමින් රැස්වීම් හල් 
පිළිවයල ්දමින් ඒ දිනය ඉ්්ම ෙූහ. ව ෙන තුන්ෙන සතදෙන 
පස්ෙන සෙන දින   එවස්ම නෘතය ගීතාදිවයන් ශ්රී ව ්හය පු මින් 
ඉ්්මෙූහ. සත්ෙන දිනවය්දී ඔෙූහු නෘතය ගීත ොදිත 
මාලාගන්ධ්වයන් පූජා සත්්ාද ්දමින් ගදු බුහුමන් ්දමින් ශ්රී 
ව ්හය නගදයට බුහුරින්  ්ුණු දිගට වගන වගාස් ආදාහනය 
්දන්නට නියම ්දගත්හ. ඉ්්බිති ජෙසම්පන්න මල්ලයන් අට 
ව වන්් නා පිරිසිදු වී අළුත් පිළි හුඳ තථාගත ශ්රී ව ්හය 
ඔසෙන්නට තුත් ්ළහ. ඔෙුනට  තථාගත ව ්හය එසිශය වනාහු්ි 
ිශය. එ්ල්හි මල්ලවයෝ තථාගත ව ්හය වනා එසිශය හු්ි වීවම් 
වහ්තුෙ අනුදුදු හිමියන්වගන් ිශචාවළෝය. “ොසිේඨවයනි; ඔවබ 
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අ හස අවනව්්; ව ිශයන්වග අ හස අවනව්්ු” යි  
උන්ෙහන්වස් ්ීහ. ව ිශයන්වග් අ හස ්ුම්්දැයි ිශචාළ ්ල්හි 
“ොසිේඨවයනි, තථාගත ව ්හය පූජා සත්්ාද ව්වදමින් උතුදු 
දිගට වගන වගාස් උත්ත ්ොදවයන් නගදයට ඇතුළු ව්ාට නගදය 
මුදින් වගන වගාස් නුවගනහිද වදාදටුවෙන් නි්්ම නගදවයන් 
නුවගනහිදට වගන වගාස් ම්ුටබන්ධ්න නම් ෙූ මල්ලයන්වග්  
චචතයස්ථානවයහි තථාගත ව ්හය ආදාහනය ්ිරීම ව ිශයන්වග් 
අ හස” යි වතදණුවෙෝ ්ීහ. 
මල්ලවයෝ ව ිශයන්වග් අ හසට අනුෙ ආදාහනය ්ිරීමට සූදානම් 
ෙූහ. එසමවයහි ්ුසිනාද නුෙද  ණ පමණට මදාදා මල් අතුදන 
ල ්ව ් ිශය. ව ිශයන්වග් අ හස පරිදි තථාගත ව ්හය නෘතය 
ගීතාදියන් පූජා පෙත්ෙමින් උත්තද ්ොදවයන් නගදයට ඇතුළු 
ව්ාට නගදය මුදින් වගන වගාස් පරාචීන ්ොදවයන් නි්්ම 
මල්ලයන්වග් ම්ුටබන්ධ්න නම් ාාලාවෙහි තුබූහ. 
 

ඉ්්බිති මල්ලවයෝ ආනන්  වතදුන් ෙහන්වස්වග් උපව ස් 
අනුෙ තථාගතයන්  ෙහන්වස් ිශසින් ්ලින් ෙදාළ පරිදි  තථාගත 
ාරීදය නෙ ෙස්තරවයන් හා පුළුනින් පන්සිය ෙද බුගින් වෙලා 
දන්මුො වතල් ව න් බහා, දන්ව න්ින් ම ෙසා සුෙඳ  රින් ්ළ 
චිත්වයහි තුන්පත් ්ළහ. ඉ්්බිති පරධ්ාන මල්ලවයෝ සතද 
ව වන්ු ඉස් වසෝදා නා පිරිසිදු වී නෙ ෙස්තර හුඳ තථාගතයන්  
ෙහන්වස්වග් චිත්ය ගිනි දැල්වීමට තුත් ්ළහ. ඔෙුනට එය වනා 
්ළ හු්ි ිශය. ඔෙුනට වනා හු්ි ෙන ්ල්හි අට ව වන්්   
වසාවළාස් ව වන්්  ව තිස්ව වන්්  එ්තුෙ ගිනිහුළු වගන 
තල්පත්ෙලින් පෙන් සලමින්    ස්තරාෙලින් පිඹිමින්  වනාවය්් 
සුටිවයන් ගිනිදැල්වීමට උත්සාහ ්ළහ. එවහත් චිත්ය ගිනි වනා 
ගත්වත් ය. එ්ල්හි මල්ලවයෝ අනුදුදු මහ වතදුන් වෙත එළඹ 
“චිත්ය ගිනි වනා ගුනීවම් ්දුණ ්ිවම්්දැ” යි ිශචාවළෝය. 
වතදුන් ෙහන්වස් “ොසිේඨවයනි! ව ිශයන්වග අ හස අවනව්්ු” 
යි ්ීහ. ව ිශයන්වග් අ හස ්ෙවර්දැයි ිශචාළ ්ල්හි “මහ්සුප් 
වතදුන් ෙහන්වස් පන්සියය්්  ි්්ෂූන්  ෙහන්වස් හා පාො නුෙද 
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සිට තථාගත ව ්හය ෙඳිනු පිණිස මඟ එන්නාහ. උන්ෙහන්වස් 
පුමිණ   ාගයෙතුන්  ෙහන්වස්වග් පා ෙඳින තුදු සෑයට 
ගිනිගන්නට වනාදීම ව ිශයන්වග් අ හසය” යි අනදුදු වතදණුවෙෝ 
්ීහ. “ව ිශයන්වග් අ හස එවස්ම වේො” යි මල්ලවයෝ ්ීහ. එපුෙත 
සුලෙූ ්ල්හි ඇතුම්හු “වමතදම් ආනු ාෙ සම්පන්න  ි්්ෂුේ් 
ඇති ්ල්හි තථාගත පරිනිර්ොණවයන් ඇති පාඩුෙ ්ිමදැ” යි 
්ියමින් සුෙඳ මල් ආදිය වගන මහ්සුප් වතදුන් ෙහන්වස් 
 ්්නට වපදමඟට ගියහ. ඇතුම්හු මඟ සුදසූහ. මහ්සුප් වතදුන් 
ෙහන්වස් පුමිණ සිෙුදු ඒ්ාංා ව්ාට වපාදො ඇදිලි බුඳ 
වතිශට්් චිත්ය පර ්්ෂනිා ව්ාට  තථාගතයන්  ෙහන්වස්වග් පා 
ෙුන්දාහ.  උන්ෙහන්වස් හා පුමිණි පන්සියය්්   ි්්ෂුහු   එවස්ම 
තථාගතයන්  ෙහන්වස්වග් පා ෙුන්ව ෝය.  

 

ඉ්්බිති මහ්සුප් වතදුන් ෙහන්වස් චිත්වයහි  
තථාගතයන්  ෙහන්වස්වග් පා ඇති පස සළ්ා වගන, එහි සිට 
අ ිඥාපා ් චතුර්ථධ්යානයට සමෙුදී ඉන් නුගිට “පන්සියය්් 
පුළුන් වපාටෙල් හා ෙස්තර  දන් ව න හා  ද සෑය  ව බෑ වී 
තථාගතයන්  ෙහන්වස්වග් ශ්රී පා  යුග්මය මාවග් හිස මත 
පිහිටාො” යි අධිෂ්ඨාන ්ළ වස්්. එව්වණහි පුළුන් වපාට හා 
ෙස්තර  දන් ව න හා චිත්ය ව බෑ වී  ෙළා්ුල්ින් පුන්සඳ 
නි්වමන්නා්් වමන්  තථාගත ශ්රී පා  යුග්මය චිත්වයන් 
නි්්මිණ. වතදුන්  ෙහන්වස් ස්ෙර්ණ ෙර්ණ ෙූ  තථාගත පා  
යුග්මය ව ෝතින් අල්ො තමන් ෙහන්වස්වග් හිස මත තබා ගත්හ. ඒ 
ආා්චර්යය දැ් මහ ජනයා මහා නා ය්් පෙත්ො   තථාගත 
පා යට නමස්්ාද ්ළහ. ඉ්්බිති පා  යුග්මය වපදතිබූ පරිදි 
දන්ව වනහි පිහිටිවය්ය. චිත්ය ්ිසි වෙනස්් වනාවී තිබූ පරිදිම 
ිශය. තථාගත පා  යුග්මය චිත්යට ඇතුළු ෙත්ම පිරිනිෙන් පෑ 
අෙස්ථාවෙහි වමන්ම හුඬූහ. ඉ්්බිති ව ්ොනු ාෙවයන් චිත්ය 
සුමතුනින්ම එ්ෙද ගිනි ගත්වත්ය. චිත්ය ගිනිගත් ්ල්හි 
තථාගත ව හවය් සිිශ සම් මස් නහද ආදි සියල්ල අළු වහෝ අඟුදු 
බෙට වනා පුමිණ ්පුදු වමන් සම්පූර්ණවයන් දැවී ගිවය්ය. මුතු 
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රැස්් වමන් ධ්ාතලන් ෙහන්වස් වා්ෂ ෙූහ.  තථාගත ාරීදය වෙලා 
තිබූ සළුෙලින් සියල්ලට යටින් හා උඩින් තිබූ සළු ව ් ඉතිරි වී 
අන් සියල්ල පුළුන් පට  සමඟ දැවී ගිවය්ය. ඉ්්බිති චිත්වය් ගිනි 
නිෙනු පිණිස අහසින් ජල ධ්ාදා ගුලිණ. සෑය අෙට සල් දු්්ෙලින් 
  ජල ධ්ාදා ිශහිදිණ. වපාවළාවෙන්  ජල ධ්ාදා ිශහිදිණ. මල්ල දජු  
දන් රිදී ්ළෙලින් සුෙඳ පුන් වගනුිශත් ඉස්වසෝය. සෑය නිිශණ. 

 

සර්වඥධොතූන  වහන ණ්ස   

ඉ්්බිති මල්ල දජු ඔෙුන්වග් සන්ථාගාදය සුෙඳ ්ල්් 
ගල්ො සුදු අබ සුන්සාල් සමන් ්ු්ුළු හීතණ ිශළඳ යන වම්ො බිම 
ිශසුදුො දන්තදු රිදී තදු ආදියන් ිශසිතුදු උඩුිශයන් බඳො තුන 
තුන මල් මාල එල්ලො ව ේ ිශමන්් වස් සදසො සන්ථාගාදවයහි 
පටන් ම්ුටබන්ධ්න නම් ෙූ ඔටුණු පළඳනා ාාලාෙ  ්්ො ඇති 
මාර්ගය  ව පස ්ලාලවයන් ආෙදණය ්දො උඩුිශයන් බඳො 
දන්තදු රිදී තදු දන්මල් රිදීමල් ෙලින් සදසො තුනතුන මල්  ම් 
දුෙන්  ම් එල්ො පඤ්චෙර්ණ ධ්ෙජයන් නංො තුනතුන ව්වසල් 
ගස් හා පුන්්ළස් තබො පහන්  ල්ො සර්ොලං්ාදවයන් සුදසූ 
ඇත්ු පිට ධ්ාතු සහිත ව න තබා නෘතය ගීතාදිවයන් පූජා 
පෙත්ෙමින් මහ වපදහරින් සන්ථාගාදයට ධ්ාතු සහිත ව න ෙුඩම 
ෙූහ.  ඉ්්බිති අවන්්ා්ාදවයන් සුදසූ සාදමය පර්යං්වයහි දන් 
ව න තබා වස්සත් එසෙූහ. ඉ්ුත් සතිවයහි මල්ල දජුන්ට  හස් 
ගණනින්  ස හස් ගණනින් එහි පුමිණි   ි්්ෂූන්   ෙහන්වස්ට 
ආගන්තු් සත්්ාද ්දන්නට සිදුෙූවයන් රිසි වස් ධ්ාතු පූජා 
්දන්නට අේාා වනා ලුබිණ. එබුිශන් ඔෙූහු දන් ව නට ්ිසි 
සතුවද්ුට ළං ිශය වනාහු්ි ෙන පරිදි චතුදංගනී වස්නාෙ 
වයා ො ආද්්ෂා සංිශධ්ානය ව්ාට නෘතය ගීත ොදිතාදිවයන් 
ධ්ාතු පූවජෝත්සෙය ්ළහ. 

  
බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් පිරිනිවීම ඇසූ මගධ් දට අජාසත් 

දජු  , ිශාාලා මහනුෙද ලිච්ඡවී දජහු  , ්ිඹුල්ෙත්පුදවයහි ාා්ය 
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දජහු   අල්ල්ප්ප නුෙද බුලි නම් දජහු  , දාමගරාමවය් ව්ෝලිය 
දජහු  , වේඨදීප් නම් ගවමහි බමුවණෝ  , පාොනුෙද මල්ල දජහු 
  යන වමාෙුන් අපිත් තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධ්ාතලන් 
ෙහන්වස්ලා ලුබීමට සුදුස්සම්හ. අපට  චචතය හා ධ්ාතු පූජා 
්ිරීමට ධ්ාතලන් ෙහන්වස් දුන මුනෙු යි ්ුසිනාදා නුෙද මල්ල 
දජුන් වෙත දූතයන් යුෙූහ. සාමවයන් නුදුනවහාත් ගත හු්ි 
අයුද්ින් ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ගනිමු යයි ඒ දජහු   වස්නා සමග 
්ුසිනාදා නුෙද සමීපයට පුමිණ ්ඳෙුදු බුඳ ගත්හ. ්ුසින්නාදා 
නුෙද මල්ල දජහු සිතන්නා හු අනි්් දටෙලට යම්් ඇතිෙුෙවහාත් 
ඒො ඔෙුන්ම ගන්නො මිස අපට වනා ව න්නාහ. ාා්යමුනීන්ද්රයන් 
ෙහන්වස් අපවග් ආදාධ්නාේ් නුතුෙම අප දටට ෙුඩි වස්්. 
උන්ෙහන්වස් ිශසින්ම අපට  න්ො එො අප උයවනහි පිරිනිෙන් පා 
ෙදාළහ. උන්ෙහන්වස් එවස් ්දන ල ්ව ් ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ලුබීමට 
අපටම සුදුසු්ම් ඇති නිසා යයි සල්ා පුමිණි දජෙදුන්ට ධ්ාතලන් 
ෙහන්වස් වබදා දිය වනාහු්ි බෙ  න්ො යුෙූහ. වසසු දජහු   
නුෙත නුෙත   තම තමන්වග් සුදුසු්ම් ්ියා සිටියහ. 

 

ධ්ාතලන් ෙහන්වස් නිසා දජුන් අතද මග අිශ ගුටුම්් 
සිදුෙන්නට යන බෙ වද්රෝණ නම් බරාහ්බණ ආචාර්යෙදයාට 
අසන්නට ලුබී මහ ්ාදුණි් ෙූ ්්ෂාන්තිොදී ෙූ තථාගතයන් 
ෙහන්වස් පිරිනිෙුණ තුන ධ්ාතුන් උව සා යු ්ධ් ්දගුනීම සුදුසු 
්දුණ්් වනාවේ යුයි සල්ා ඔෙුන් අතදට වගාස් උස් තුන් 
සිට ව ්ානය්් ්දන්නට පටන් ගත්හ. ඔහුවග් ්ථාෙ බණෙද 
ව ්්් පමණ ිශය. වඝෝෂාෙ මහත් බුිශන් එ්් බණෙදය් පමණ 
ෙූ ඔහුවග් ්ථාෙ ්ිසිේුට වනා ඇසිණ. ව ෙන බණෙද 
අෙසානවය් ආචාර්යෙදයාවග් හඬ ෙුනි හඬ්් ඇවස් යුයි 
සියල්වලෝම නිා්ාේ  ෙූහ. එ්ල  ඹදිෙ උසස් ්ුලෙල වබාවහෝ 
ව නා වද්රෝණ බරාහ්මණවග් ාිෂයවයෝ ෙූහ. එහි  ඔහුවග් ාිෂයවයෝ 
වබාවහෝ ෙුහ. එබුිශන් ඔෙුහු අදගලය නෙත්ො  වද්රෝණ බරාහ්මණ 
වග් හඬට ්න් වයාමු ්ළහ. බරාහ්මණ වතවම් අප බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස් මහා ්ාදුණි්යහ. ්්ෂාන්තිොදියහ. එබඳු 
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උත්තමවය්ුවග් ධ්ාතු සඳහා යුධ් ්ද ගුනීම සුදුසු නුත. යු  ්ිරීම 
ඒ මවහෝත්තමයාණන්ට ්දන අවගෞදෙවය්. තථාගතයන්  
ෙහන්වස් ව්වදහි පරසන්න ජනයා වබාවහෝය. ඔෙුන් හුම   
උන්ෙහන්වස් වග් ධ්ාතුන් පූජා සත්්ාද ්ිරීමට සුදුස්වසෝ ය. 
යනාදීන් ්දුණු ්ියා සුම ව නාම සමගියන්  ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් 
වබදා ගුනීමට වයෝජනා ්වළ්ය. සියල්වලෝම එයට ්ුමති වී ධ්ාතු 
වබදීම  වද්රෝණ බරාහ්මණ පඬිතුමාට බාද ්ළහ.  

 

දීර්ඝායුෂ්් බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලා වග් ාාරීරි් ධ්ාතුහු වනා 
ිශසිරී දන් ්ඳ්් වස් ඒ්ඝනෙ සිටින්නාහ. අප බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස් “මම වනා වබෝ ්ල්ින් පිරිනිෙන්වනමි. මාවග් සස්න 
තෙම සුමතුන වනාපතවළ් ය. ඒ නිසා මාවග් ාාරීරි් ධ්ාතුන් 
වගන පිහිටුො තම තමන්වග් වපව ස්ෙල චචතයන් ්දො ෙුඳ 
පුදා වබාවහෝ ජනයා ස්ෙර්ගපදායන ෙන්නාහ” යි “ධ්ාතුහු ිශසිද 
සිටිත්ො” යි අධිෂ්ඨාන ්ළ වස්්. එයින්  උන්ෙහන්වස්වග් ධ්ාතු 
ඒ්ඝනෙ වනා සිට ්ුඩා ්ුබලි වී සිටියහ. ධ්ාතුන් ෙහන්වස්වග් 
පරෙෘත්ති පරිනිර්ොණ සූතර අටුොවෙහි දැ්්වෙන පරිදි වමවස් ය. 
 ළදා සතදය අ්ු දා ව ්ය, ලලාට ධ්ාතුෙය, යන වම් ධ්ාතුහු වනා 
ිශසිරී සිටියහ. ඉතිරි ධ්ාතුහු ිශසිද සිටියහ. ඒ ධ්ාතුන් 
ෙහන්වස්ලාවගන් ඉතා ්ුඩා ධ්ාතුහු අබ ඇට පමණ ෙූහ. මධ්යම 
ධ්ාතුහු මුදින් ්ුඩුණු සහල් ඇට පමණ ෙූහ. මහා ධ්ාතුහු මුං පියලි 
පමණ ෙූහ. පරිනිර්ොණ සූතර අටුොවෙහි  ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලාවග් 
පුහුය පුහුදිලි වලස  ්්ො නුත. “සුමන මකශල සදිසා ච 
රධාතමුතේතසදිසා ච සුවණේණසදිසා ච ධාතශරයා අවසිසේසිංසු” යි 
ිශ ාගය්් නුතිෙ ධ්ාතුන්වග් පුහුය එහි ්්ො තිවේ. 
 

මහන්තා සුෙණ්ණෙණ්ණා ච - මුත්තෙණ්ණා ච මේඣිමා 
ඛ්ු ් ්ා ම්ුල ෙණ්ණා ච   - වසාළස වදාණ මත්ති්ා 
 

වම් බුදේධවංසපාළිරයේ අග ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලාවග් තතු 
දැ්්වීම සඳහා වයාදා ඇති ගාථා වපළ් එ්් ගාථාවේි. එහි 
දැ්්වෙන පරිදි මහා ධ්ාතලන් ෙහන්වස් දන්පුහු ෙන්නාහ. මධ්යම 
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ධ්ාතලන් ෙහන්වස් මුතු පුහු ෙන්නාහ.  ්ුඩා ධ්ාතලන් ෙහන්වස් 
සමන් ්ු්ුළු පුහු ෙන්නාහ. පරමාණවයන් සියළුම ධ්ාතලන් 
ෙහන්වස් පර්ෘති නුළිවයන් වසාවළාස් නළිය්් ෙූහ යි  
පරිනිර්ොණ සූතර අටුොවෙහි ්ියා තිවේ. 

 

මහන්තා පඤ්ච නාළිවයා - නාළිවයා පඤ්ච මේඣිමා 
ඛ්ු ් ්ා ඡ නාළිවයා ච    - එතා සේබාපි ධ්ාතුවයා 
 

යන බු ්ධ් ෙංස ගාථාවෙන් මහා ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් නුළි 
පස්් බෙත් ්ුඩා ධ්ාතලන් ෙහන්වස් නුළි සය්් බෙත්  ්්ො 
ඇත්වත්ය.  

 

  ධ්ාතලන් ෙහන්වස් වබදා ගුනීම සඳහා මල්ල දජුන්වග් 
සන්ථාගාදයට සුමව නා රැස්ෙූ ්ල්හි  වද්රෝණ බරාහ්මණ වතවම් 
දන් ව න ිශෙෘත ්දවීය. දජෙදු සර්ෙඥ ව ්හය වනා දැ්, දන්ෙන් 
ධ්ාතලන් ෙහන්වස් පමණ්් දැ් මහත් වාෝ්යට පුමිණ හුඬූහ. 
එව්වණහි දජුන්වග් පරමා ය දැ් බමුණු වතවම්  ්ුණු  ළදා 
ෙහන්වස් තමාවග් ජටාවෙහි සඟො තබා ගත්වත්ය. ඉ්්බිති 
බරාහ්මණ වතවම් දන් නුළිවයන් මුන එ්් එ්් නගදයට ව නුළිය 
බුගින්  ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් වබදා දින.  
 

බරාහ්මණයා ධ්ාතුන් වබ  ්දී ස්්ව ේ දජ  ්ුණු  ළදා 
ෙහන්වස් වනා දැ් ව්ාහිව ෝයි ිශමසනුවය් බරාහ්මණයා ිශසින් 
සඟො තිවබන බෙ දැ්, වම් බමුණා  ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ට සුදුසු 
වලස සත්්ාද ්දන්නට අවපාවහාසත් ය, ඒ නිසා ඔහුවගන් එය 
ගත යුතු යුයි සල්ා ධ්ාතලන් ෙහන්වස් බරාහ්මණයාවග් හිවසන් 
ඔහුට වනාදැවනන පරිදිම වගන දන් ්දඬුවේ තබා ව ේවලාෙට 
වගන වගාස් සිළුමිණි සෑවයහි තුබීය. බරාහ්මණ වතවම් තමා 
සඟො ගත් ධ්ාතලන් ෙහන්වස් වනාදැ්, වසාදාගත් නිසා එය 
අනි්්ුට ්ියන්නට   අවපාවහාසත්ෙ ්ලින් තමාට   ධ්ාතලන් 
ෙහන්වස් උෙමනා බෙ වනා්ී නිසා දජුන්වගන් ධ්ාතු ඉල්ලන්නටත් 
අවපාවහාසත්ෙ “ධ්ාතලන් ෙහන්වස් මුනීම ්ළ වම් නුළියත් පිදිය 
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යුතු ෙස්තුේු” යි සළ්ා, දජුන්ට ්ියා නුළිය ලබා ගත්හ. 
වහවතවම් ධ්ාතුන් වබදූ නුළිය තබා  චචතයය්් ්දෙූවය් ය. 
වසස්වසෝ   තමතමන්ට ලබා ගත් ධ්ාතුන් පිහිටුො චචතයයන් 
්දො පූජා සත්්ාද ්වළෝය. වමවස් ධ්ාතලන් ෙහන්වස් වබදූ පසු 
පිප්ඵලී ෙන නම් නුෙද වමෝරිය නම් දජහු   ්ුසිනාදාවෙහි  
තථාගතයන් ෙහන්වස් පිරිනිෙුණු ෙග අසා තමන්ට ධ්ාතුන් ලබා 
ගනු සඳහා ්ුසිනාදාෙට දූතයන් යුෙූහ. ඔෙූහු ධ්ාතුන් වනාලුබ 
 දසෑවය් අඟුදු වගන වගාස් ඒො පිහිටුො චචතයය්් ්දෙූහ. 
වමවස් ධ්ාතු චචතය අටය.  වද්රෝණ බරාහ්මණයාවග් 
තුම්බචචතයය, වමෝරිය දජුන්වග් අංගාද චචතය යි පළමු ෙදට 
 ඹදිෙ චචතය  සය්් ඇතිිශය.  

 

ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ෙුඩ සිටි දන් ව ණ හා ආදාහනවය්දී එහි 
ඉතිරි ෙූ සළු ව ්, ධ්ාතු වබදු නුළියට හා අඟුදුෙලට ෙඩා උසස් 
පූජනීය ෙස්තුහු ය. ඒොට ්ුම්් වී   ්ුම්් ්දන ල    යන බෙ 
වපාත පවතහි සඳහන් වී නුත්වත් ය. 

 

අසම් ින්න සත් ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා වගන්  ්ුණු  ළදා 
ෙහන්වස් ස්්ව ේ දජ ව ේවලාෙට වගනගිය බෙ  පරිනිර්ොණ 
සූතර අටුොවෙහි  ්්ො තිවේ. ඉතිරි ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් ලා සනම 
ගුන එහි ්ිසිේ් සඳහන් වනාවේ.  පරිනිර්ොණ සූතරවය් අග, 
පසු්ාලවය් දී ලං්ාවේ වතදුන්   ෙහන්වස් ිශසින් වයා න ලදැයි 
්ියන ගාථා පස්් ඇත්වත්ය. එහි ව ෙන ගාථාෙ වමවස් ය. 

 
 
 

ඒ්ා හි දාඨා තිදිවෙහි පූජිතා 
එ්ා පන ගන්ධ්ාදපුවද මහීයති 
්ාලිංග දඤ්වඤා ිශජිවත පුවන්ං 
එ්ං පුන නාගදාජා මවහති.  
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වම් ගාථාවෙන් දැ්්වෙන්වන් එ්්  ළදාේ් ව ේවලාෙත්, එ්් 
 ළදාේ් ගන්ධ්ාද දවටහිත්, එ්්  ළදාේ් ්ළිඟු දවටහිත්, එ්් 
 ළදාේ් නාගදවජ්ු වෙතත් ෙුඩ සිටිනා බෙ ය. වම් ්දුණ 
වමවස් ම බු ්ධ්ෙංා පාලිවය් අග ගාථාේ    ්්ො තිවේ. ඒ 
වමවස් ය. 

 

එ්ා දාඨා ති සපුවද - එ්ානාග පුවද අහු 
එ්ා ගන්ධ්ාදිශසවය - එ්ා ්ාලිංගදාජිවනා 

 

මිහිඳු නම් මහ වතද ව්වන්ුන් වෙත ෙුඩ සිටි  ළදා 
ෙහන්වස් නම්් පිහිටුො වසෝමාෙතී චචතයය ්දෙූ බෙ   ්ියා 
තිවේ. ්ාලිංග ව ්ාවය් ෙුඩ සිටි  ළදා ෙහන්වස් පසු ්වළ් 
ල්්දිෙට ෙුඩමෙන ල හ. දැනට මහනුෙද  ළදා මන්දිදවය් ෙුඩ 
සිටින්වන් ඒ ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් ය. ඉතිරි මහා ධ්ාතලන් ෙහන්වස් 
වතනම ගුන   පරිනිර්ොණ සූතරවය් ගාථාෙල සඳහන් වනාවේ. 
බු ්ධ්ෙංස පාළිවය් ඒ ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ගුන දැ්්වෙන්වන් වමවස් 
ය.  

 

උණ්හිසං සීහවළ දීවප  - බරහ්මවලාව් ච ොම්ං 
සීහවළ  ්්ඛින්්ඛ්ඤ්ච - සේබා වපතා පතිේඨිතා 
 

ලලාට ධ්ාතලන් ෙහන්වස් සිංහල් ්වීපවය්   ෙම් අ්ුදා 
ෙහන්වස් බරහ්ම වලෝ්වයහි    ්ුණු අ්ුදා ෙහන්වස්  
සිංහල් ්වීපවය්   පිහිටි වස්්් ය යනු එහි වත්දුමයි.   

 

 ්ුණු අ්ු ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ්ලින් ස්්ව ේ දජ වෙත තිබී 
මිහිඳු මහ දහතන් ෙහන්වස්  වග් නිවයෝගවයන් සුමණ 
සාමවණ්දයන් ිශසින් ල්්දිෙට ෙුඩම ෙන ල  බෙත් අනුදාධ්පුදවය් 
ථූපාදාම චචතයවයහි ඒ ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් පිහිටෙන ල  බෙත් 
ිශනය අටුො ආදිවයහි ්ියා තිවේ.  

ලලාට ධ්ාතලන් ෙහන්වස් වග් පුෙත ධ්ාතුෙංසවයහි වමවස් 
දැ්්වේ. ධ්ාතු වබදීවම්දී ලලාට ධ්ාතලන් ෙහන්වස් මල්ල දජුන්ට හිමි 
ෙූ ව්ාටසට අයත් ෙූහ. මහා්ාායප ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් “බුදුන් 
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ෙහන්වස් ජීෙමාන ්ාලවය්දී ලලාට ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ල්්දිෙ 
පිහිටෙන වලස ෙදාදා ඇත්වත්ය” යි ්ියා මල්ල දජුවගන් එය ලබා 
වගන තමන්  ෙහන්වස්වග් ස ්ධිිශහාරි් මහා නන්  නම් වතදුන්  
ෙහන්වස්ට “අනාගතවයහි ල්්දිෙ මහෙුලි ගඟවතද වස්දු නම් 
ිශල් වතද ෙදාහවසාණ්ඩ නම් තුන වම්  ධ්ාතලන් ෙහන්වස් පිහිටො 
්ාෙන්තිස්ස නම් දවජ්්  චචතයය්් ්දෙන්වන්ය” යි ්ියා 
ආද්්ෂා ්දන වලස  ාද ්ළහ. පදම්පදාගතෙ මහවතදුන් 
ෙහන්වස්ලා ිශසින් ආද්්ෂා ්දවගන ආ ඒ ධ්ාතලන් ෙහන්වස් පසු 
්ාලය්දී ්ාෙන්තිස්ස දජතුමා සත් දුෙනින් බුදුදුේ් ්දො එහි 
නලලත පිහිටුො, හිසු තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ව්්ාධ්ාතුන් 
ෙහන්වස්  පිහිටුො ඒ බුදුපිළිමය තබා වස්දුිශල මංගල චචතය 
්දවීය. ලලාට ධ්ාතුෙ පිහිටුො ්ාෙන්තිස්ස දජතුමා ්දෙූ චචතය 
තිස්සමහාදාම  චචතය යුයි  ්ියති. ලලාට ධ්ාතලන් ෙහන්වස් 
පිහිටි තුන ගුන මත්ව ්  ඇත්වත් ඒ චචතය ව ්ම ඒ දජතුමා 
ිශසින්ම ්දෙන ල   චචතයයන් ෙන  බුිශනි.  

 

පළමු ෙදට  ඹදිෙ ාාරීරි් ධ්ාතු චචතය අට්් ඇතු ෙූ පසු 
මහා ්ාායප ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් අනාගතවයහි ඒ ධ්ාතලන් 
ෙහන්වස්ලාට තීර්ථ්යන්වගන් අනතුදු පුමිණිය හු්ි බෙ දැ් ඒ 
බෙ අජාසත් දජතුමාට  න්ො  දාමගරාමවය් ධ්ාතලන් ෙහන්වස් හුද 
ඉතිරි සත්තුන පිහිට ෙූ ධ්ාතලන් ෙහන්වස් වගන ධ්ර්මාවාෝ් 
දජතුමා ිශසින්  ඹදිෙ වයාදුවනන් වයාදුන චචතයවයෝ ්දෙන 
ල හ. ඒ ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා වගන් පාතරය්් පුදා ල්්දිෙට   
ලුබිණ. ව ෙන පෑතිස් දජතුමා ඒ ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා පිහිටුො 
ල්්දිෙ   වයාදුවනන් වයාදුන චචතය ්දවීය. 
ව්ෝලිය දජු ිශසින් දාමගරාමවය් ගංවතද ්දෙන ල  දාගුබ පසු 
්ාලවය් ගංෙතුවදන් බිඳී ආ ්දඬුෙ මුහු ට වගාස් නා දජුන්ට 
හමුවී මඤ්වේරි් නම් නාග  ෙනයට ෙුඩම ්දෙනු ලුබ, එහි 
තිබී පසු ්වළ් ල්්දිෙට ෙුඩමො දුෙන්ෙුලි මහා සෑවයහි ෙඩා 
හිඳෙනු ලුබූහ. අ  වලෝ්වය් සර්ෙඥ ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ලා ෙුඩි 
ගණන්් ෙුඩ සිටින්නා ෙූ ස්ථානය දුෙන්ෙුලි මහා සෑය ය. 
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පරථම වබෝධිවය් දී තථාගතයන් ෙහන්වස් තපස්සු  ල්ලු් 

නම් වෙළඳ ව බෑයන්ට තමන් ෙහන්වස්වග් හිස පිරිමු  අතට ආ 
ව්්ාධ්ාතුන් දුන් වස්්. ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් රැන්ගුන් නුෙද 
ා්වේ වගාන් චචතයවයහි ඇත යයි බුදුම ජාති්වයෝ ්ියති. 
වස්දුිශල මංගල  චචතයවයහි ඇත යයි ධ්ාතු ෙංාවයහි ්ියා 
තිවේ.   බුදුදජාණන් ෙහන්වස් බුදුවීවමන් නෙ ෙන මස දුදුතු 
පසවළාස්ේ වපාවහෝ දිනවය් මහියංගණයට ෙුඩ ෙදාළ 
අෙස්ථාවෙහි සමන්ත්ලට පර්ෙත ොසී සුමන සම්න් ව ේ දදුන්ට   
ව්්ාධ්ාතුන් දුන්වස්්. ඒ ධ්ාතලන් ෙහන්වස් පිහිටුො මහියංගණ 
චචතය ්දෙන ල ්ව ්ය. නුෙත බුදුදදුන් පිරිනිවී ආදාහනය ්දන 
්ල්හි සුරියුත මහ වතදුන් ෙහන්වස්වග් ාිෂයය්ු ෙන සද ල නම් 
දහත් වතද ව්වන්ුන් ිශසින් තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ගරීො 
ධ්ාතුෙ ඇිශවලන  ද සෑවයන් සෘධිබලවයන් වගන මියුගුණ 
දාගුවබහි පිහිටෙූ බෙ  ්ියා තිවේ. වමවත්ින් ්ියන ල  සර්ෙඥ 
ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා හුද තෙත් වබාවහෝ ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා 
වලෝ්වයහි ඇති බෙ ්ිෙ යුතුය. 

 

චත්තාළීස සමා න්තා - ව්සා වලාමා ච සේබවසා 
ව ො හරිංසු එව්්ං - ච්්්ාොලපදම්පදා 

 

වමය මහා පරිනිර්ොණ සූතරවය් අන්තිම ගාථාෙ ය. 
බු ්ධ්ෙංස පාළිවය් අග   වම් ගාථාෙ  ්්නා ලුවේ.   තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වග්  ත් සතළිස හා ව්්ා වලෝමයන්  ව ිශයන් ිශසින් 
ච්රොළ පදම්පදාවෙහි වගනයන ල  බෙ ඒ ගාථාවෙන් දැ්්වේ. 

 

බුදුදජාණන්   ෙහන්වස්වග් ඌර්ණ වදෝම ධ්ාතුෙ මිහින්තලා 
පර්ෙතවය් වස්ල චචතයවයහි   නියදා   ෙහන්වස් නම්් දීඝොපී 
චචතයවය්   පිහිටා ඇති බෙ ලං්ාවේ වපාත්ෙල දැ්්වේ. 
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පොරිණ්භෝගිෙ වස තු  

තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් පාතර චීෙදාදි ෙස්තලන් ඇති ස්ථාන 
බු ්ධ්ෙංස පාළිවය් අෙසානවයහි වමවස් දැ්්වේ. 

 

ෙජිදායං  ගෙවතෝ - පත්වතා  ණ්ඩඤ්ච චීෙදං, 
නිොසනං ්ුලඝවද - පච්චත්ථදණං ්පිලේහවය.  
පාටලීපුත්තපුදම්හි     - ්ාද්ං ්ායබන්ධ්නං, 
චම්පායමු ්සාටි්ා   - උණ්ණවලාමඤ්ච ව්ාසවල. 
 

්ාසාෙං බරහ්ම වලාව්ච - වෙඨනං ති වස පුවද, 
නිසී නං අෙන්තීසු  - දේවඨ අත්ථදනං තදා. 
 

අද)ච මිථිලායං   - ිශ වහ පරිස්සාෙනං, 
ොසි සූචිඝදඤ්චාපි  - ඉන් පත්වත පුවද තදා. 
 

පරි්්ඛ්ාදා අෙවසසා  - ජනපව  අපදන්තව්, 
පරි ුත්තානි මුනිනා  - අ්ංසු මනුජා තදා. 
 

වම් ගාථාෙල සමහද තුන් වත්දුම් ගුනීම දුෂ්දය. 
සාමානයවයන් ඒොවය් වත්දුම වමවස් ය. 

  

   ාගයෙතුන් ෙහන්වස් වග් පාතරය, සුදයටිය, සිෙුදු යන 
වම්ො ෙජිදාවෙහි ය. අඳනය ්ුලඝදවයහි ය. පච්චත්ථදනය 
්පිලෙස්තුවෙහි ය.  
 

ඩබදාෙ, පටිය යන වම්ො පාටළීපුතර නගදවයහි ය. 
උ ්සාටි්ාෙ චම්පා නගදවයහි ය. ඌර්ණවදෝමය ව්ාවසාල් 
දවටහි ය.  

 

සිෙුද බරහ්ම වලෝ්වයහි ය. හිස්වෙළුම ව ේවලාේ ය. 
නිසී නය හා ඇතිරිය අෙන්ති දවටහි ය.   
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ගිනිගානා  ණ්ඩ මිථිලාවෙහි ය. වපදහන ිශව හ දවටහි ය. 
්ද්ුත්ත හා ඉඳි්ටු ගුලාෙ ඉන් පත්ත නගදවයහි ය. තථාගතයන් 
ෙහන්වස් පරිව ෝග ්ළ අෙවා්ෂ පරිෂ්්ාදවයෝ අපදන්ත 
ජනප වයහි ය.  

 

දට්් වහෝ නගදය්් වහෝ ගම්් වහෝ ්ියුවෙන ෙජිදා ්ියා 
ෙචනය්් පාලි වපාත්ෙල අන් තුන්  ්්නට නුත. තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් පාතරයට ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් ෙඩා ල්්දිෙට වගන ඊමට 
 හම්වසෝ දජතුමා ිශසින් දුන් බෙ මහාෙංසවයහි හා ධ්ාතු ෙංසවයහි 
සඳහන් වේ. ව ්ොනම් පියතිස්ස දජතුමා ඒ පාතරය තමාවග් 
දාජ ෙනවයහිම තබා වගන පූජාසත්්ාද ්ළ බෙ   ්ියා තිවේ. 
වම් ්දුණ සමන්තපාසාදි්ා නම් ිශනය අටුොවෙහි සඳහන් 
ෙන්වන් සුමන සාමවණ්දයන් වග් පාතරයම සුෙඳ දිවයන් වසෝදා 
පිරිසිදු ව්ාට ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් එයට ෙඩා දුන්වන්ය ්ියා ය. 
බුදුන්ෙහන්වස් සුදයටිය්් පාිශච්චි ්ළ බෙ   ්ිසි තුන් සඳහන් 
වී නුත. වමහි තුන්ෙන ගාථාවෙහි “වෙඨනං ති වස පුවද” 
යනුවෙන් දැ්්වෙන හිස් වෙළුම (ජටාෙ  සි ්ධ්ාර්ථ ්ුමාදයන්වග් 
ජටාෙ ිශය හු්ිය. ගිනිගානා  ණ්ඩ්්  තථාගතයන්  ෙහන්වස් 
පරිහදණය ්ළ බෙ   ්ිසි තුන් සඳහන් වී නුත. 

 

ණ් ෝධීන  වහන ණ්ස   
වසෝතාපත්ති මාර්ගඥානය, ස්ෘදාගාමි මාර්ගඥානය, 

අනාගාමි මාර්ගඥානය, අර්හත් මාර්ගඥානය යන වලෝව්ෝත්තද 
ඤාණ සතද හා වලාෙුතුදා බුදුෙදයන් වග් සර්ෙඥතාඤාණය   
වබෝධි නම් වේ. අප බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් ඒ ඥානයන් ලුබූවය් 
 ඹදිෙ මධ්ය පරව ්ාවය් උදුවේලා නම් ජනප වයහි වන්දඤ්ජදා 
නදීතීදවය් පිහිටි ඇසතු දු්්් මුලදී ය. තථාගතයන් ෙහන්වස්ටත් 
වබෝධි නම් ඒ උත්තරීතද ඥානයන් ලුබීමට ඒ ඇසතු දු් උප්ාද 
ෙූ බුිශන් එය වබෝධි නම් ිශය. පස්මදුන් දිනීමට උප්ාද ෙූ බුිශන් 
ජය මහා වබෝධි නම් ිශය. පස්මදුන් දිනා සර්ෙඥප පරාප්ත ෙූ 
බුදුදජාණන්  ෙහන්වස් ඒ ෙෘ්්ෂ දාජයාවග් වසෙවනහි සමෙත් සුෙ 
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ිශඳිමින් සත්දින්් මුළුල්වලහි ඒ් පර්යං්වයන් ෙුඩහුන් වස්්. 
සම්බු ්ධ්ත්ෙයට පුමි)මට උප්ාද වීම නිසා   තථාගතයන්  
ෙහන්වස් සතිය්් මුළුල්වලහි පරිව ෝග ්ළ නිසා   ඒ වබෝධීන් 
ෙහන්වස් පදම පූජනීය පාරිව ෝගි්   චචතයය්් ිශය. ඒ වබෝධීන් 
ෙහන්වස්වගන් බිජුෙට්් වගන්ො වේතෙන ්ොදය සමීපවය් 
ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් ිශසින් වදෝපණය ්දෙූ ආනන්  
වබෝධීන් ෙහන්වස්  ල්්දිෙ අනුදාධ්පුද නගදවය් ෙුඩ සිටින 
 ්්ෂිණාාඛ්ා වබෝධීන් ෙහන්වස්   ඒ වබෝධි ෙෘ්්ෂෙලින් පුෙත 
එන සියලුම වබෝධි ෙෘ්්ෂවයෝ   ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීමට සුදුසු 
පාරිව ෝගි් චචතයවයෝය.  

 

ශ්රී පො  
සුදැහුෙතුනට ෙුඳපුදා ගුනීම සඳහා තථාගතයන්  ෙහන්වස් 

ිශසින් ඒ ඒ තුන පිහිටො ෙදාළ පා සටහන් ප    චචතය නම් 
වේ. ඒො  පාරිව ෝගි් චචතයන්ටම අයත්ය. වම ්ල ඒොට ශ්රී 
පා  යයි ෙයෙහාද ව්වදති. ප  චචතය වහෙත් ශ්රී පා  තුන්ි. 
සමය්් සම්වබෝධියට පුමි)වමන් අටෙන ෙසවදහි තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ්ුළ)පුද ිශසූ මණිඅ්්ඛි් නම් නා දජුවග් 
ආදාධ්නාවෙන් පන්සියය්්  ි්්ෂූන් ෙහන්වස් හා ල්්දිෙට ෙුඩ 
ෙදාදා ්ලයාණි චචතයස්ථානවය් ්ළ දත්න මණ්ඩපවය් ෙුඩසිට 
 න් ෙළඳා අෙසානවයහි සමන්ත්ලට පර්ෙතයට ෙුඩ ෙදාදා එහි  
උන්ෙහන්වස් වග් පා සටහන පිහිටො  ඹදිෙට වපදළා ෙුඩි වස්්. 
සුනාපදන්ත දට වෙළඳ ගම් වෙවළඳුන් ිශසින්  තථාගතයන් 
ෙහන්වස් උව සා සඳුන් හදවයන් ්ළ ාාලාෙ පිළි ගුනීම සඳහා 
පුණ්ණ වතදුන් ෙහන්වස්වග් ආදාධ්නාවෙන්  තථාගතයන් 
ෙහන්වස් වෙළඳ ගමට ෙුඩ එහි ෙුස වපදලා ෙඩින ගමවන්දී 
නර්මදා නදී තිදයට ෙුඩම ්ළ ්ල්හි එහි ෙූ නාගදාජයා ිශසින් 
පූජනීය ෙස්තුේ් ඉල්ලීවමන් නර්මදා ගංගා තීදවය් ෙුලිතලාෙ මත 
තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් පා සටහන පිහිටො ෙදාළ වස්්. එය දළ 
ආ්ල්හි ජලවයන් ෙුවසන බෙත් දළ පහ ෙූ ්ල්හි වපවනන 
බෙත්්ියා තිවේ. තථාගතයන් ෙහන්වස් ඉන් නි්්ම සච්චබ ්  
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Non-commertial Distribution  

 
 

පර්ෙතයට ෙුඩම ්ද එහි වෙවසන සච්චබ ්  වතදුන්වග් 
ඉල්ලීවමන් ගල්තලාවේ පා සටහන් පිහිට ෙූ වස්්. 

 

ණ්සොණ්ළොස මස ථොනය 
මහියංගණ චචතයය, නාගදීපවය් දාජායතන චචතයය, 

්ුළණි දාගුබ, සමන්්ුළු පේවේ ශ්රී පා ය, දිොගුහාෙ, දීඝොපී 
චචතයය, මුතියංගණ චචතයය, තිස්සමහාදාම චචතයය, ශ්රී 
මහා වබෝධිය, මිරිසෙුටි සෑය, ස්ෙර්ණමාලි චචතයය, ථූපාදාම 
චචතයය, අ යගිරි චචතයය, වේතෙන චචතයය, මිහින්තලා 
පර්ෙතවය් චාල චචතයය, ්තදගම ්ිරිවෙවහද යන වම් 
චචතය වසාළස බුදුදජුන් ෙුඩ සිට සමෙත් සමෙුදීවමන් පරිව ෝග 
්ළ ස්ථානයන් හි පිහටිි චචතය වලස සල්නු ලුවේ. යම් 
තුන් බුදුදජාණන්  ෙහන්වස් ෙුඩසිටි වස්්් නම්, ඒ ස්ථානෙල 
පාරිව ෝගි් චචතයය ්් වේ. එබුිශන් ඒ ස්ථානෙල සර්ෙඥ 
ධ්ාතලන් ෙහන්වස් පිහිටුො ්ළ ස්ථූප ෙඩාත් පූජනීය වේ. එබුිශන් 
ඒො මහා ස්ථාන වලස සළ්නු ලුවේ. 

 

 ුදුරදුන  ලෙ දිවට වැඩම ෙිරීම 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස් වම් ල්්දිෙට වතෙද්් ෙුඩම ්ළ 

බෙ ිශනය අටුොෙ, මහාෙංාය ආදී වපෞදාණි් ගරන්ථෙල සඳහන් වී 
ඇත්වත් ය. තථාගතයන් ෙහන්වස් සමය්් සම්වබෝධිවයන් නෙ ෙන 
මස දුදුතු පසවළාස්ේ් වපාවහෝ දිනවයහි ය්ුන්  මනය ්දනු 
පිණිස මහියංගණයට ෙුඩි වස්්. බුදුවීවමන් පස්ෙන ෙසවදහි 
බ්්මස අමාේ් වපාවහෝ දින උ ය ්ාලවය් මිණිපළඟ්් නිසා 
යු ්ධ්යට සුදසී සිටි චූවලෝධ්ද මවහෝධ්ද යන නා දජුන්වග් යු ්ධ්ය 
සන්සිඳවීම පිණිස ව ෙන ෙද නාගදීපයට ෙුඩ ෙදාළ වස්්. වතෙන 
ෙද බුදුවීවමන් අටෙන ෙස වෙස්් පසවළාස්ේ් වපාවහෝ දිනවයහි 
්ුළණි පුද ිශසූ මණිඅ්්ඛි් නම් නා දජුවග් ආදාධ්නාවෙන් 
පන්සියය්් දහතන් ෙහන්වස් සමග තථාගතයන් ෙහන්වස් ්ුළණි 
පුදයට ෙුඩ ෙදාළ වස්්. බුදුදජුන් ල්්දිෙට ෙුඩම ්ළ පළමුෙන 
ව ෙන ොදෙලදී අන් ස්ථානෙලට ෙුඩම ්ළ බේ් ිශනය 
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අටුොවෙහි වහෝ මහාෙංසවයහි සඳහන් වනාවේ. ්ුළණි පුදයට 
ෙුඩම ්ළ තුන්ෙන ොදවය්දී ස්ෙර්ණමාලී  චචතයස්ථානය, 
ථූපාදාම චචතයස්ථානය, ශ්රී මහා වබෝධීන් ෙහන්වස් පිහිටි 
ස්ථානය, මුතියංගණ චචතයස්ථානය, දීඝොපී චචතයස්ථානය, 
්ුළණි චචතයස්ථානය, යන ස්ථාන සවයහි නිවදෝධ් 
සමාපත්තියට සමෙුදී ෙුඩ සිටි බෙ ිශනය අටුොවෙහි සඳහන් වේ.  
ඒ ගමවන්දී සමන්ත්ලට පේෙට ෙුඩෙදාදා එහි සිරිපා සටහන පිහිට 
ෙූ බෙ හා එම පර්ෙත පා වයහි දිො ිශහදණය ව්ාට දීඝොපිය හා 
ශ්රී මහා වබෝධිය පිහිටන ස්ථානය, දුෙන් ෙුලි සෑය පිහිටන 
ස්ථානය. ථූපදාමය පිහිටන ස්ථානය, චාල චචතය පිහිටන 
ස්ථානය, යන තුන්ෙල නිවදෝධ් සමාපත්තියට සමෙන් බෙ  
මහාෙංසවයහි සඳහන් වේ.  

  
ඇබුට්් පමණ ෙූ  ධ්ාතලන් ෙහන්වස් නම්් ෙුෙ   යම්්ිසි 

තුන් ෙුඩ සිටින්වන් නම් එතුන බුදුදදුන් ෙුඩ සිටින්නා්් ෙුනි 
ය. සුමන සාමවණ්දයන් ිශසින්  හම්වසෝ දජු වෙතින් වමදටට 
ෙුඩම ්දෙන ල  ධ්ාතලන්  ෙහන්වස් ලා වම් දවේ දාගුේ බුදුපිළිම 
ආදිවයහි ිශසිද ෙුඩ සිටින්නාහ. එබුිශන් වසාවළාස්මස්ථානයට 
පමණ්් වනාෙ සෑම තුනම දාගුේ බුදුපිළිම මහවබෝ යන  
චචතයයන්ට බුදුදජුන්ට වමන්ම ගදු බුහුමන් ්ළ යුතුය. ධ්ාතලන් 
ෙහන්වස් ලා නුත්  බුදුදදුන් උව සා ්ද ඇති උ ්ව ්ාි් චචතය 
ෙන බුදු පිළිමෙලට  ගදු බුහුමන් ්ළ යුතුය.   

 

චෛතයයනට වර  ෙිරීම 
වය පරිනිේබුවත තථාගවත වචතියං හින් න්ති වබෝධිං 

ඡින් න්ති ධ්ාතුම්හි උප්්්මන්ති වතසං ්ිං වහාතීති?  ාරියං 
්ම්මං වහාති ආනන්තරිය සදිසං. සධ්ාතු්ං පන ථූපං ො පටිමං 
ො බාධ්මානං වබාධිසාඛ්ං ඡින්දිතුං ෙේටති, සවච තත්ථ නලීනා 
ස්ුණා වචතිවය ෙච්චං පාවතන්ති, ඡින්දිතුං ෙේටති වයෙ. 
පරිව ාග වචතියවතා හි සරීද වචතියං මහන්තතදං වචතියෙත්තුං 
හින්දිත්ො ගච්ඡන්තං වබාධිමූලම්පි ඡින්දිත්ො හරිතුං ෙේටති. යා 
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පන වබාධි සාඛ්ා වබාධිඝදං බාධ්ති තං වගහද්්ඛ්ණ්තං ඡින්දිතුං 
න ල ති, වබාධි අත්ථං හි වගහං, න වගහත්ථාය වබාධි, 
ආසනඝවදපි එවසෙ නවයා, යස්මිං පන ආසනඝවද ධ්ාතුවයා 
නිහිතා වහාන්ති, තස්ස ද්්ඛ්නත්ථාය වබාධිසාඛ්ං ඡින්දිතුං ෙේටති. 
වබාධිද්්ඛ්ණත්ථං ඔජාහදණසාඛ්ං ො පූතිේඨානංො ඡින්දිතුං 
ෙේටතිවයෙ, සරීදපටිජජග්ගවන ිශය පුඤ්ඤම්පි වහාති 

(මවනාදථපූදණි 250  

රතේරුම : 
“යවම්් තථාගතයන් ෙහන්වස් පිරිනිවීවමන් පසු චචතය බිඳිත්  , 
මහවබෝ සිඳිත්  , ධ්ාතලන් ෙහන්වස් ලා ෙුනසීමට උප්රම ව්වදත් 
  ඔෙුනට ්ුම්් වේ  යත්? ආනන්තර්ය ්ර්මය්් හා සමාන 
බදපතල අ්ුාල ්ර්මය්් වේ. සධ්ාතු් ස්ථූපය්ට වහෝ බුදු 
පිළිමය්ට වහෝ බාධ්ා පුමිවණන වබෝ අතු ්ුපීම ෙටවන් ය. ඉදින් 
ඒ වබෝ අතුෙල හිඳ ප්්ෂීහු චචතයවයහි ෙර්චස් වහලත් නම් 
්පන්නට ෙටවන් ය. පරිව ෝග චචතයයට ෙඩා ාරීද   චචතය 
උසස් වහයිනි. චචතය ෙස්තුෙ බිඳවගන යන වබෝ මුල්   සිඳ 
ඉෙත් ්දන්නට ෙටවන් ය. යම් වබෝධි ාාඛ්ාේ් වබෝධි ගෘහය්ට 
බාධ්් වේ නම් එය වග් රැ්ීම සඳහා සිඳීම වනාෙටී. වගය වබෝධිය 
පිණිස ය. වබෝධිය වගය පිණිස වනාවේ. ආසනඝදය ගුන   වම් 
්රමය ම ය. යම් ආසනඝදය් ධ්ාතු නි න් ව්ාට ඇත්වත් නම්, 
එය ද්ිනු පිණිස වබෝධි ාඛ්ා සිඳීම ෙටී. වබෝධිය ද්ිනු පිණිස 
ජජාෙ ගලන අතු වහෝ දිදෑ තුන් වහෝ ඉෙත් ්ිරීම ෙටී. එවස් 
්ිරීවමන් ාරීද පරතිජග්ගනවයහි ්ුසල්   වේ. 
 

වැඳීණ්ේ අනුසස   
ෙුඳීමට පිදීමට සුදුසු ගුණයන්වගන් යුත් බු ්ධ්ාදි උත්තමයන් 

ෙහන්වස් ලාට ෙුඳීවමන් ලුවබන අනුසස වමවලාෙ පදවලාෙ 
ව ව්හිදීම ලුවබන්වන් ය. වමවලාෙ ලුවබන අනුසස් වමවස් 
ෙදාදා තිවේ. 

 

අ ිො න සීලිස්ස        - නිච්චං ෙු ්ධ්ාපචායිවනා 
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චත්තාවදා ධ්ම්මා ෙඩ්ඪන්ති - ආයු ෙණ්වණෝ සුඛ්ං බලං 
(ධ්ම්ම ප  සහස්සෙග්ග  

 

“අ ිො නය ්දන ස්ෙ ාෙය ඇත්තා ෙූ නිතද 
ෙුඩිහිටියන්ට ගදු බුහුමන් ්දන්නා ෙූ තුනුත්තාට ආයුෂය 
ෙර්ණය සුපය බලය යන වම් ධ්ර්මවයෝ සතද ව න ෙුවඩත්ය” 
යනු එහි වත්දුම යි.  

 

වම් ආයු ෙුඩීම යයි ෙදාදා ඇත්වත් අ ිො නය ්දන 
මනුෂයයා හට නියම ආයුෂය ඉ්්මො අ ිො නවය් බලවයන් ෙර්ෂ 
සිය ගණන්්  හස් ගණන්් ජීෙත් ිශය හු්ි බෙ වනාෙ වදෝගාදී 
අන්තදායයන් නිසා ආයුෂය තිබියදී අතද්දී මදණය වනාවී නියම 
ආයු ්ාලය ජීෙත් ිශය හු්ිවීම ය. ෙන් නාමය ්ුාලය, 
පුමිවණන්නා ෙූ වදෝගාදී අන්තදායයන් මුඩලිය හු්්ව්්   ඒ 
්ුාලවය් බලය අනුෙ ය. ෙඳින්නෙුන්වග් නුෙණ හා ාර ්ධ්ාෙ අනුෙ 
ෙන් නාමය ්ුාලය   ්ුඩා මහත් වේ. දුබල ෙන් නාමය ්ුාලය 
බලෙත් වහ්තුේින් පුමිවණන අන්තදායයන් මුඩලීමට සමත් 
වනාවේ. ස්ෙල්ප ෙූ ජලය මත මහ ගින්න්් නවිීමට සමත් වනා 
ෙන්නා්් වමනි. බලෙත් ෙන් නාමය ්ුාලය එයට ෙඩා බලවයන් 
අඩු අ්ුාලයන් නිසා ෙන අන්තදාය ෙළ්්ො දිිශ රැ්දීමට සමත් 
වේ. නුෙණින් ්දන දුබල ෙන් නාමය ්ුාලයන්හි එතදම් බලය්් 
නුති බෙ ්ිෙ යුතුය. නුෙණින් යු්්තෙ බලෙත් සුදැහවයන් යු්්තෙ 
 ෙස ව වේවල් තුනුදුෙන් ෙඳින තුනුත්තාවග් ඒ ්ුාලය ඉතා 
බලෙත් ය. එය අවන්්ාන්තදායයන් දුදු ව්ාට ආයුදාවදෝගයාදී 
අවන්් සම්පත් සාදා දීමට සමත් වේ.  

 

ගින්න්් ඇතිෙනු සමඟම එයින් ආවලෝ් දෑප ඇතිවී එය 
අෙට පුතිරී යන්නා්් වමන් සත්ත්ෙයාවග් හෘ වයහි සිත්් 
ඇතිෙනු සමඟම ඒ සිතින් ආවලෝ්ය ෙුනි යම්්ිසි දෑප ව්ාටස්් 
ඇති වී ාරීදය තුළ පුතිද යන්වන් ය. ාරීදවයන් ගමනාදී ්රියා 
ව්වදන්වන් එවස් ඇතිෙන දෑප නිසා ය. සිතින් ඇතිෙන දෑප 
සිත්ෙල සුටි සුටියට අවන්්පර්ාද ය. ව්ෝපය,  ය, වාෝ්ය යන 
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වම්ො ඇති ෙූ ්ල්හි ඒ පු ්ගලයාවග් ාරීද ෙර්ණය වෙනස් වී 
ිශදෑප ෙන්වන් සමහදිශට ාරීදවයන්  හදිය ගලන්නට ෙන්වන් 
වෙෙුලන්නට ෙන්වන් ව්ෝපාදිවයන් යු්්ත සිත්ෙලින් ඇති ෙූ වනා 
මනා දෑප ාරීදවය් පුතිදයාම නිසා ය. පරීතිවයන් සිටින 
තුනුත්වත්ු ව ස බුලුෙවහාත් ඔහුවග් ාරීදය පිනා වගාස් 
පුහුපත් වී ඇතිබෙ දැ්ිය හු්ිය. එවස් සිදුෙන්වන් පරීතිසහගත 
සිතින් ඇති ෙූ පර)ත දෑප ඔහුවග් ාරීදවයහි පුතිදයාම නිසාය. 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ාීලවයන්  සමාධිවයන්  පරඥාවෙන්  සෘ ්ධි 
බලවයන්  තෙත් වනාවය්් ්දුවණන්  සියලු සතුන්ට අගරය හ. ඒ 
වලෝ්ාගර බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ාීලවයන්  සමාධිවයන්  
පරඥාවෙන්  සෘ ්ධි බලවයන්  තෙත් වනාවය්් ්දුවණන්   සියලු 
සතුන්ට අගරයහ. ඒ වලෝ්ාගර බුදුදජාණන්  ෙහන්වස්වග් ගුණ 
අදමුණු ව්ාට ඇති ෙන්නාෙූ    උන්ෙහන්වස්වග් දෑප්ාය අදමුණු 
ව්ාට ඇතිෙන්නාෙූ   බලෙත් ෙූ ාර ්ධ්ාදිවයන් යු්්ත ෙන 
වසෝමනස්ස සහගත ඥානසම්පරයු්්ත ෙන් නා ්ුාල චිත්තය 
අතිපර)ත දෑප ව්ාේඨාාය්් ඇති ්දන්න්ි. එයින් ඇති ්දන 
පර)ත දෑප ාරීදවයහි පතළ ්ල්හි ොතාදි ව ෝෂයන් ්ිපී ඇති නම් 
ඒො සන්සිවඳ්. ඉන්ද්රිවයෝ පිනාවයති. වල් මස් ආදී ධ්ාතුහු   පිණා 
වයති. ඒොවය් බලය  ෙුඩි වේ. එයින් වදාගෙලින් ෙුළ්ීවම් 
ා්්තිය ලුවේ. ඇත්තා ෙූ වදෝග   සන්සිවඳ්. සම්පූර්ණවයන් සුෙ 
වනාෙූෙ   තදම් ගුණය්් මුත් ලුවේ. ධ්ර්ම සංඝ දත්න ව ්   
අනන්ත ගුණවයන් යු්්ත ෙන බුිශන් ඒ ව ්ට ෙන් නා ්ිරීවමන් 
  ඉහත ගුණ ලුවබන්වන් ය. යවම්් බු ්ධ්ාදී දත්නතරයට 
ාර ්ධ්ාවෙන් යු්්තෙ දිනපතා ෙන් නා ව්වර් නම් ඔහුවග් 
සන්තානවයහි ඒ පර)ත දෑප නුෙත නුෙත පුතිද යාවමන් ජීෙන 
ා්්තිය ලුබී අතද්දී මිය වනා වගාස් නියමිත ආයු්ාලය ඔහුට 
ජීෙත් ිශය හු්ි වේ. එය ආයු ෙුඩීමය. ෙර්ණ සුඛ් බල ෙුඩීම   
එවස් ම සිදු වේ. වතදුෙන් ෙුඳීවම් ගුණ වම පමණ්් වනාවේ.  
නිතද වතදුෙන් ෙඳින තුනුත්තා ව ිශවයෝ ද්ිති. ඔහුවග් ද්්ෂාෙ 
දියුණු වේ. ව්ත්ෙතු පාළු වනාවී දියුණු වේ. ගරහ අපල දුදු වේ. 
ව්ාතදම් අොසනාෙත් පු ්ගලවය්ු ෙුෙ   දිනපතා ්ල්් 
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වතදුෙන් ෙුඳීම ්ළවහාත් ඔහුවග් අොසනාෙ දුදු වී ොසනාෙ 
උදාවේ. නිතද වතදුෙන් සිහි ්ිරීම ඇසුදු ්ිරීම පේ්ම්ෙලින් 
ෙුළ්ී සිටිය හු්ි වීමට   වහ්තු වේ. ්ියන ල  ගුණ ෙුඳීවමන් 
පමණ්් වනාෙ තෙත් පින්්ම් ෙලින්   ලුබිය හු්ිය. ෙන් නාෙ 
ෙනාහි ව්වන්ුට  ෙස ව වේවල් දීර්ඝ ්ාලය්් ෙුෙ   ්ළ හු්ි 
පින්්ම්ි. අනිත් පින්්ම් එවස් ්ිරීමට පහසු නුත. එබුිශන් 
වමවලාෙ ආයුෂ ෙර්ණාදිය ලුබීමට  ෙන් නාෙ ිශවා්ෂ පින්්ම්් 
හුටියට ්ියනු ලුවේ.  

 

ෙන් නාමය ්ුාලවයන් මදණින් මතු ලුවබන ිශපා්ය නම් 
ව ේ වලාෙත් මිනිස් වලාෙත් ඉපි  ව ේ මිනිස් සුප ලුබීම යි. 
වමය ිශවා්ෂවයන් උපනුපන් ජාතිවය් අනයයන් ිශසින් ගදුබුහුමන් 
්දන පු ්ගලවය්ු වීමට වහ්තු වේ. 

 

පොිංසුෙූල සඤ ඤෙ ණ්තරැන  වහන ණ්ස   
වමයින් ව  අනූ ්ප්ට වපද තිස්ස නම්  බුදුන්ෙහන්වස් 

වලාෙ පහළ ෙූ වස්්. දින්්  උන්ෙහන්වස් පාංසු්ලලචීෙදය ගස් 
ෙනා ිශහාදයට පිිශස ෙුඩහුන් වස්්. සතුන් මදා ජීෙත් ෙන 
මිනිවස්් දුන්න හා ්ඩුේ් වගන  ඩයමට යන්වන් ෙනවයහි ගස 
මුදුන් තිබූ ඒ  පාංසු්ලලචීෙදය දැ් දුන්න හා ්ඩුෙ බිම තබා 
පරසන්න සිතින් මහත් පරීතිවයන් බුදුන්ෙහන්වස් සිහි ව්ාට 
පරිව ෝග චචතයය්් ෙන  ඒ පාංසු්ලලචීෙදයට වදාවහාත් නඟා 
ෙුන්ව ් ය. ඒ පිවනන ් ඒ තුනුත්තා ව  අනූ ්ප මුළුල්වලහි 
සුගතිවයන් සුගතියට වයමින් සසද සුරිසදා අප බුදුන්වග් 
සස්වනහි පුිශදිෙ දහත්ෙ නිෙන් දුටුවේ ය. 

 ්වෙ නෙුවත ඉවතා ්ප්වප - පංසු්ලල මෙන් ’හං, 
දුග්ගතිං නා ිජානාමි     - ෙන් නාය ඉ ං ඵලං. 

වම් පාංසු්ලල සඤ්ඤ් වතදුන් ෙහන්වස්වග් 
පර්ාානවය්ි. “වමයින් ව  අනූ ෙන ්වපහි මම පාංසු්ලලයට 
ෙුන්ව මි. ඒ පිවනන් වමවත්් මම දුර්ගතිය වනා නිමි. වමය 
ෙන් නාවේ ිශපා්ය” ය යනු එහි වත්දුමයි. වම් ්ථාෙ අපදාන 
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පාළිවයහි ආවය් ය. ිශමානෙත්ථූප්දණවයහි එන චණ්ඩාලි 
ව ේදුෙවග් ්තාෙ  ෙන් නානිසංසය දැ්්වෙන ්ථාවේි. එය 
වමහි අන් තුන්  ්්ො ඇත. 

 

වන  නො විමොන වස තවු 
අප බුදුදජාණන් ෙහන්වස් සෙුත් නුෙද වේතෙනාදාමවයහි 

ෙුඩවෙවසන අෙස්ථාවේ එ්් ගම් ෙස් එළඹ පොදණය ව්ාට 
බුදුන්  ්ිනු පිණිස සෙුත් නුෙද බලා ගමන් ්දන්නාෙූ සිල්ෙත් 
 ි්්ෂු සමූහය්් එ්් ගම්් මුදින් ෙුඩම ්දන ්ල්හි එගම එ්් 
්ත්් ඒ  ි්්ෂු පිරිස දැ් ඉමහත් ආ ද වගෞදෙවයන් පසඟ 
පිහිටුො ෙුඳ, ඒ  ි්්ෂූන් වනාවපනී යන වත්් ඇඳිලි  බුඳ වගන 
මහත් සතුටින් ඒ  ි්්ෂූන් ව ස බලා සිේයාය. ජ වතාවමෝ පසු 
්ාලවය්දී මිය, ඒ පිවනන් තේතිසා ව ේවලාෙ උපන්නාය. ජ 
වතාවමෝ එහි දිෙය ශ්රී සම්පත් ෙළඳමින් සිටින ්ල්හි දිෙයවලෝ් 
චාරි්ාවෙහි ෙුඩම ්ළ මුගලන් මහ වතදුන් ෙහන්වස්ට හමු වී 
ඇය ්ළ පින් ිශ්්ස්හාදන ්ල්හි වම් පුෙත ඈ මුගලන් මහ 
වතදුන් ෙහන්වස්ට සුළ ්ළා ය. 

 

වන  නො ගමණ්න ී මියගිය උපොසිෙොවෙ  
තථාගත පරිනිර්ොණවයන් පසු අජාසත් දජතුමා ිශසින් ලත් 

සර්ෙඥ ධ්ාතලන් ෙහන්වස්ලා ෙඩා හිඳො   චචතයය්් ්දෙූ පසු 
දජගහ නුෙද එ්් උපාසි්ාේ් ඒ   චචතයය ට පු නු පිණිස 
ෙුටව්ාලු මල් සතද්් වගන බලෙත් ාර ්ධ්ාවෙන් වෙවහස 
වනාබලා චචතයය ව සට ගමන් ්දමි සිටියා ය. ඒ ගමවන්දී ෙසු 
පුටේු ඇති ව න්් වේගවයන් දුෙ ඇිශත් ඇයට ඇන්නා ය. ඒ 
පහරින් උපාසි්ාෙ එ තුනම ්ලුරිය ව්ාට තේතිසා ව ේවලාෙ 
උපන්නා ය. ඒ අෙස්ථාවෙහි ස්් ව ේ දජ ඔහුවග් අඩුතුන් ව්ළ්් 
ව ෙඟනන් පිරිෙදා උයන් ව්ළියට යමින් සිටිවය් ය. ජ වතාවමෝ 
දන්ෙන් ෙස්තරා දණවයන් සුදසී දන්ෙන් දථය්ට නුඟී දන්ෙන් 
ඡතරය ඇතිෙ ඒ ව ෙඟනන් අතද අන් සුම ව නාම දෑපශ්රීවයන් 
යටපත් ්දමින් වපනී සිටියා ය. ස්්ව ේ දජ දෑසිරින් සුමව නා 
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ඉ්්මො සිටින අළුත් ව ෙඟන් දැ් ිශස්මයට පුමිණ “්ිනම් 
්ුාලය්ින් වම් සම්පත් ලුබුොදැ” යි ඇසීය. 

 

එ්ල්හි ව ෙඟන ්ියන්නී “ව ්වේන්ද්රවයනි, ්ිසිවේු 
්ුමුති වනාෙන ව්ෝසාත්ී නම් ෙුල්් ඇත. මම චචතයයට 
පු නු සඳහා එයින් මල් සතද්් වගන   චචතයය ්දා ගමන් 
්දමින් සිටිවයමි. බුදු දදුන්වග් ධ්ාතලන් ගුන් සිත්මින් පහන් සිතින් 
ගමන් ්ළ මට අනි්්් ගුන් සිතන්නට වනාලුබිණ. එවස් යන්නා 
ෙූ මම මඟ සමීපවය් පුටේු සමඟ සිටි ව න් දුෙ ඇිශත් ඇන 
මදනු ලුබීමි. එපමණින් මම වම් සම්පත්තිය ලදිමි. ඉදින් අ හස 
පරිදි චචතයයට මල් පු න්නට ලුබිණි නම් මම වමයට ෙඩා 
මහත් සම්පත් ලබන්නට තිබුවණ්ය” යි ්ීොය. එබස් අසා ස්්ව ේ 
දජ තේතිසා ව ිශයන් පහ ෙනු පිණිස මාතලී ව ේපුත් අමතා 
වමවස් ්ීය. 

 

පස්ස මාතලී අච්වඡදං  - චිත්තං ්ම්ම ඵල ඉ ං, 
අප්ප්ම්පි ්තං ව යයං - පුඤ්ඤං වහාති මහප්ඵලං. 

 
නත්ථි චිත්වත් පසන්නම්හි - අප්පි්ා නාම  ්්ඛිණා, 
තථාගවත ො සම්බු ්වධ්   - අථො තස්ස සාෙව්. 
 

එහි මාතවල අම්වහපි - හිවයයා  හිවයයා මවහමවස, 
තථාගතස්ස ධ්ාතුවයා - සුවඛ්ා පුඤ්ඤානමුච්චවයා. 
 

තිේඨන්වත නිේබුවත චාපි - සවම චිත්වත සමං ඵල, 
වචවතාප)දි වහතුහි   -සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතිං. 
 

බහුන්නං ෙත අත්ථාය  - උප්පේජන්ති තථාගවතා, 
යත්ථ ්ාදං ්රිත්ොන  - සග්ගං ගච්ඡන්ති දාය්ා. 
 

මාතලී! වම් ිශචිතර ෙූ ඵලය බලන්න. ස්ෙල්ප සත්්ාදය්් ෙූ 
ස්ෙල්ප දානය්් ෙූ පින මහත්ඵලය. තථාගත සමය්් සම්බු ්ධ්යන් 
ෙහන්වස් ව්වදහි උන්ෙහන්වස්වග් ාරාේවය්ු ව්වදහි සිත 
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පරසන්න ්ල්හි සුළු දානය්්ය ්ියා නුත. මාතලී! එෙ, අපි   
තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධ්ාතලන් ෙඩ ෙඩා පු මු. පින් රැස් ්ිරීම 
සුපය්ි. බුදුදදුන් ජීෙමාන ්ල්හිත් පිරිනිිශ ්ල්හිත් පූජා 
්දන්නහුවග් සිත සම නම් පූජාවෙන් ෙන පින්පලය සමාන 
ෙන්වන් ය. සිත මනා ව්ාට තබා ගුනීම වහ්තුව්ාට සත්ත්ෙවයෝ 
සුගතියට යන්නාහ. වබාවහෝ ජනයාට ෙුඩ පිණිස තථාගතයන් 
ෙහන්වස් වලාෙ පහළ ෙන වස්්. තථාගතයන් ෙහන්වස්ට පූජා 
සත්්ාද ව්ාට දාය්වයෝ ස්ෙර්ගයට යන්නාහ.  

 

වමවස්  ්ියා ස්් ව ිශඳු උයන් ව්ළිවයහි යාම අතහුද 
චූඩාමණි චචතයය වෙත වගාස් එහි සතිය්් පජූා පුෙුත්වීය. එ්් 
දින්් ව ේවලාෙ ෙුඩම ්ළ ආයුෂ්මත් නාද ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් 
ට ස්්ව ේ දජ වම් පුෙත සුළ ්වළ්ය.  උන්ෙහන්වස් 
ධ්ර්මසංගරාහ් වතදුන්  ෙහන්වස්ලාට සුළ ්ළහ.         
(ිශමානෙත්ථු පීත ිශමාන  

 
 

චිත තපරසො  ෙුසලය  
බු ්ධ් ධ්ම්ම සංඝ යන දත්නතරය ව්වදහි සිත පහදා ගුනීම 

චිත්තපරසා  ්ුාලය ය. තුනුදුෙන් හුඳින ගුනීමට  තුනුදුෙන් 
ගුණ වත්දුම් ගුනීමට වනා සමත් ්දෙන, තුනුදුෙන් ගුණ ෙසන 
වමෝහය ව ්ොදීන් මුෙුම්්දුෙන් ගුලෙුම්්දුෙන් වලස ෙද ො 
පිළිගන්නා  ෘෂ්ටිය, පදවලාේ් නුත, පින්පෙු ෙල ිශපා් නුත ය 
්ියා පිළිගන්නා  ෘෂ්ටිය, එවස් , වමවස්  ්ියා ව පුත්තට ඇව න 
ිශචි්ිත්සාෙ, අනයන්වග් ගුණෙත් බෙ, උසස් බෙ, පූජය බෙ, ඉෙසිය 
වනාවහන ඊර්ෂයාෙ, අනයන්ට ගදු බුහුමන් ්ිරීමට වනා ්ුමති 
්දෙන මානය, ධ්නය හා පස්්ම් සුපයම වලාෙ ඇති උසස් ව ය 
ොවයන් සල්න තෘෂ්ණාෙ යනාදී ්්වල්ාවයෝ වගෞදෙවයන් 
තුනුදුෙන් පිළිගුනීමට බාධ්ා ්දන ධ්ර්මවයෝය. සිත් ්ිලිටි ්දන 
ධ්ර්මවයෝය.  
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පරසන්න සිතය ්ියනුවය් ඒ ව්වලස් ්ුණු නුති සිතය. 
සිවතහි ඒ ව්වලස් ්ුණු, ව්වලස් ්සට, ව්වලස් අඳුද ඇති 
තා්් ඒ පු ්ගලයාට තථාගතයන්  ෙහන්වස්වග් සර්ෙඥ ාෙය 
පරිාු ්ධ් ාෙය පූජය  ාෙය වනා දැවනන්වන් ය. වනා 
පිළිගුවනන්වන් ය. තථාගත ධ්ර්මවය් සතයතාෙය චනර්යාණි් 
 ාෙය පරිාු ්ධ් ාෙය උත්තම  ාෙය වනා දැවනන්වන් ය. වනා 
පිළිගුවනන්වන් ය. සංඝයාවග් සුපරතිපන්න ාෙය බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස් සියල්ල  න්නා ෙූ නි්්වල්ාී ෙූ පූජය ෙූ මවහෝත්තමවය්ු 
යි වගෞදෙවයන් පිළිගතවහාත් ධ්ර්මය වහෝ පිළිගතවහාත් සංඝයා 
වහෝ පිළිගතවහාත් ඒ පළිිගුනීවමන් ඉහත ්ී ව්වලසුන් සිවතන් 
බුහුද වී සිත පරසන්න ෙන්වන් ය. සිත පහදා ගුනීම යයි ්ියන 
ලදුවය් දත්නතරය පිළිවගන ඉහත ්ී ව්වලසුන් දුදු ්ද ගුනීම ය. 
ාර ්ධ්ාෙ යයි ්ියනුවය්   වගෞදෙවයන් වතදුෙන් පිළිගුනීමට ය. 
ච්රෙර්තී දජුවග් උ ්පරසා ් මාණි්යය වබාද ෙතුදට දැමූ ්ල්හි 
ජලවය් වබාද සියල්ල ඉෙත් වී පෑව න්නා්් වමන් ාර ්ධ්ාෙ ඇති ෙූ 
්ල්හි සිවතහි වබාද ෙූ  ෘෂ්ටි වමෝහාදී ව්වලසුන් පහවී සිත 
පුහුව න්වන් ය. තුනුදුෙන් පිළිගන්නා ස්ෙ ාෙය ෙූ ාර ්ධ්ාෙම 
්ුාලය්ි. ාර ්ධ්ාවෙන් යු්්ත පහන් සිත  ්ාුලය්ි. ඇතුම්හු 
දානාදී අන් ්ිසි පින්් නුතුෙ ාර ්ධ්ාෙ උප ො සිත පහන් ්ද 
ගුනීවමන් ම  මදණින් මතු ව ේ වලාෙ උපදිති.  

 

සුෙුත් නුෙද ිශසූ අදින්නපුේබ්  බමුනාවග් පුත් 
මේට්ුණ්ඩලී මදණාසන්නවය්දී තථාගතයන් ෙහන්වස් ව්වදහි 
සිත පහදා ගුනීවම් ්ුාලවයන් ව ේවලාෙ උපන්වන්ය. ඒ බෙ ඇසූ 
අදින්නපුේබ් බමුණා බුදුදදුන් වෙත එළඹ “පින්ෙත් වගෞතමවයනි! 
්ෙදාෙත්  න්් වනාදී පූජාේ් වනාව්ාට බණ්් වනාඅසා 
සීලය්් සමා න් වනාවී ඔබ ව්වදහි සිත පහදා ගුනීවමන් 
පමණ්් ව ේවලාෙ උපන්වනෝ ඇ ්දැ” යි ඇසීය. “බරාහ්මණය, එ්්ු 
ව ව න්ු වනාෙ සියව වන්ු ව සියව වන්ු වනාෙ අප ව්වදහි 
සිතපහදා ගුනීවමන් ව ේවලාෙ උපන් අය ගණන්් නුති තදමට 
ඇත්තාහ” යි  තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙදාළ වස්්.  



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

85 
Non-commertial Distribution  

 
 

 

දුබල ෙූ චිත්තපරසා වයහි වහෙත් ාර ්ධ්ාවෙහි සමත්්ම 
ඇත්වත් මදණාසන්නවය්දී ඇතිෙුෙවහාත් සතද අපාවයන් මු ො 
ව ේවලාෙ උපත ලබාදීමට පමවණ්ි. බුදුදදුන් මුණගුසීම 
උන්ෙහන්වස් වෙනුවෙන් ්ළ මහා  චචතයය්් දැ්ීම මහජනයා 
රැස්ෙ මහා පූවජෝත්සෙ පෙත්ෙනු දැ්ීම යනාදිය වහ්තුව්ාට 
සමහදුන්ට සමහද ිශට තථාගතයන් ෙහන්වස් ව්වදහි ඉතා 
බලෙත් චිත්ත පරසා ය්් ඇතිවේ. එ්් ෙවද් එබඳු බලෙත් 
චිත්තපරසා ය්් වහෙත් ාර ්ධ්ාේ් ඇතිෙුෙවහාත් ඒ චිත්තපරසා  
්ුාලය ඒ පු ්ගලයා සතද අපාවයන් මු ො ඔහුට ්ල්ප වබාවහෝ 
ගණන්් මුළුල්වලහි උසස් වලස ව ේ මිනිස් සුප ලබාදී අන්තිමට 
නිර්ොණ සම්පත්තිය  ලබා ව න්වන් ය. බලෙත් චිත්ත පරසා වයන් 
මහත් ෙූ වලෞ්ි් වලෝව්ෝත්තද සම්පත් ලුබූ පු ්ගලයන් වබාවහෝ 
ව වන්ුවග් ්ථා ආපදාන පාළිවයහි  ්්නා ලුවේ.  

 

බුදුදදුන් ව්වදහි බලෙත් පරසා ය යම්ුට ඇති ෙුෙවහාත් 
ඔහුවග් සිත ්ය ව ්ම බුදුදදුන් ව සට නුවමන්වන් ය. 
ඇව න්වන් ය. ඔහුට ඉවේම “සාදු සාදු” යි ්යිුවෙන්වන් ය. ව  
අත් ඉවේම එසවෙන්වන් ය. ධ්නය ඇති නම් ඔහු ල්්ෂය්ින් 
ව්ෝටිය්ින් ෙුෙ    බුදුදදුන් පු න්වන්ය. අවන්පිඬු මහසිටු තුමාට 
බදුදදුන් ව්වදහි බලෙත් චිත්තපරසා ය ඇති ිශය. 

 

අණ්න පිඬු සිටුතුමොණ්ග  ෙථොව  
අවන්පිඬු සිටුතුමා සුෙුත් නුෙද ිශසූ මහා ධ්වන්ා්ෙදවය්ි. 

අනාථයන්ට සංගරහ ්දන තයාගෙන්තවය්ි. ඔහුවග් පළමු නම 
සු ත්ත ය. අනාථ සංගරහය වබවහිශන් ්දන බුිශන් පසු්වල් 
ඔහුවග් නම අනාථපිණ්ඩි් ිශය. ඔහුවග් බිරිය දජගහ නුෙද 
සිටුෙදයාවග් වසාවහායුරිය්ි. දජගහ සිටුහුවග් බිරිය අවන්පිඬු 
සිටුතුමාවග් වසාවහායුරිය්ි. වම් නෑ්ම නිසා ඒ පෙුල් ව ව්හි 
ත  සම්බන්ධ්ය්් පුෙතිණ. දජගහ සිටුතුමා එනුෙද උප නා 
බඩුගුල් පන්සියය්් වගන ්ලින් ්ල වෙළඳාම් සඳහා සුෙුත් 
නුෙදට යයි. එවස් ගිය ්ල්හි සුෙුත් නුෙරින් වයාදුන්ට වමාබ 
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සිට තමා පුමිණි බෙ අවන්පිඬු සිටුතුමාට  න්ො යෙයි. අවන්පිඬු 
සිටුතුමා වපද මගට වගාස් මහත් හදසරින් දජගහ සිටුෙදයා 
පිළිවගන සුෙුත්නුෙදට ්ුඳො වගන එයි.  අවන්පිඬු සිටුතුමා   
එවස්ම ෙරින් ෙද සුෙුත් නුෙද උප නා බඩු ගුල් පන්සියය්් පුදා 
වගන දජගහ නුෙදට වෙළඳාම සඳහා යයි. දජගහ සිටු   අවන්පිඬු 
සිටුතුමා පුමිවණන ්ල්හි එවස්ම සංගරහ ්දයි.  

 

එ්්  ෙස්් අවන්පිඬු සිටුතුමා ගුල් පන්සියය්ින් බඩු 
වගන දජගහ නුෙද බලා වගාස් නුෙරින් වයාදුන්ින් වමාබදී තමා 
පුමිණි බෙ දජගහ සිටුෙදයාට  න්ො යුවීය. එවේවලහි සිටුතුමා 
 හම් අසනු පිණිස ිශහාදයට වගාස් සිටිවයන් පණිිශඩය 
වනාලුබිණ. අවන්පිඬු සිටුතුමා වපදමග බලාසිට පිළිගුනීමට එන 
්ිසිේු නුතිෙම දජගහ නුෙද බලා පිටත් වී වගාස් සිටු වග ද 
වදාදටුවේෙත් පිළිගන්නා ව්වන්ු නුතිෙ වග් තුළට පිිශසිවය් ය. 
එවේවලහි දජගහ සිටු තුමා පසු දිනට බුදු පාවමා්් මහ සඟනට 
ආදාධ්නා ්ද තිබූ බුිශන් වස්ේයන් ්ුඳො වගන  ද පුලීම්, 
ලිප් බුඳීම්,  ාජන පිළිවයල ්ිරීම් ආදිය ්දෙමින් සිට අවන්පිඬු 
සිටුතුෙදයා වෙත පුමිණ ෙචනය්් ව ්්් පමණ්් ්ථා ව්ාට ඒ 
්ටයුතුෙලටම ගිවය්ය. අවන්පිඬු සිටු ඔහුවග් ්ටයුතු නිම්ෙන තුදු 
බලාසිටිවය් ය. දජගහ සිටුතුමා දාන සංිශධ්ානය ්ද අවන්පිඬු 
සිටුතුමා වෙත පුමිණ පිළිසඳද ්තා ව්ාට අස්න් ොඩි ිශය. 
එ්ල්හි අවන්පිඬු සිටුතුමා “වපද අප වමහි පුමිවණන ්ල්හි ඔබ 
වයාදුන්් දුද වපදමඟට අෙුත් මහත් හදසරින් අප පිළිවගන අන් 
සියළු ෙුඩ නෙත්ො අපට සංගරහ ්දන්වනහිය. අ  ඔබ මහ 
්ලබලය්ින් වස්ේයන් රැස් ්දවගන මහා  ෙයාපාදය් වයදී 
සිටින්වනහි ය. ්ිවම්් , වම් වග ද වසට  ෙස ආොහ මංගලය්් 
වහෝ ඇත්වත් ? ිශොහ මංගලය්් වහෝ ඇත්වත් ? මහා දානය්් වහෝ 
ව න්නට සූදානම් ෙන්වන්හි ? වස්නාෙ සහිත දජතුමාට වහෝ 
නිමන්තරණය්් ්ද ඇත්වත් ? අ  වම් ්ලබලය ්ුම්්දැ” යි ්ීහ. 
“සිටුතුවමනි, වමහි ආොහය්් වහෝ ිශොහය්් නුත. දජතුමාට 
නිමන්තරණය්ුත් ්ද නුත. වසට මවග් මහා දානය්් ඇත. 
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බුදුපාවමා්් මහ සඟනට වසට ආදාධ්නාේ් ්ද ඇත්වත් ය” යි 
දජගහ සිටු ්ීය.  

 

ඈත අතීතවය් පටන් බුදු ව්වන්ුන්වග් අවගරෝපස්ථාය් 
 ාෙය පතා අෙුත් ඇති අවන්පිඬු සිටුතුමාට “බුදුන්” යන ප ය 
ඇවසනු සමඟම ඉමහත් පරීතිය්් ඇති ිශය. ඔහු නුෙතත් “ඔබ 
බුදුන් යයි ්ියන්වනහි දැ” යි දජගහ සිටුෙදයාවගන් ඇසීය. “එවස්ය 
සිටු තුමනි බුදුන් යයි ්ියමි” ටි දජගහ සිටු ්ීය. අවන්පිඬු සිටුතුමා 
බුදු ව්වන්ුන් ඇති බෙ ්ලින් අසා වනා තිබිණි. හදිසිවය් ඒ නම 
අසන්නට ලුබීම ඔහුට පුදුමය්් ිශය. එබුිශන් ඔහු ව ෙනු 
වතෙනුෙත් ඒ පරා්නය ඇසීය. දජගහ සිටු වපද වස්ම පිළිතුදු දිණ. 
ඉ්්බිති සිටුතුමා මහත් පරීතියට පුමිණ “ඒ  ාගයෙත් අර්හත් 
සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස්  ්්නට දැන් යා හු්ි දැ” යි ඇසීය. 
“සිටුතුවමනි, දැන් ඒ  ාගයෙතුන් ෙහන්වස්  ්්නට යාමට සුදුසු 
වේලාෙ වනාවේ. වහට සුදුසු ්ාලවයහි ඒ  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
 ්්නට යනු මුනෙ” යි දජගහ සිටුතුමා ්ීය. බුදුදදුන් ව්වදහි 
බලෙත් පරසා ය්් ඇති ෙූ අවන්පිඬු සිටුතුමා වග් සිත බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස් ව සටම ඇදී නුමී බදවී සිටිවය්ය. ඔහු වසට ඒ 
 ාගයෙත් අර්හත් සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස්  ්්නට යමි යි 
යහවන් ෙු වහාත්වත් ය. දාතරිවය් පරථම යාමය ඉ්්මුණු ්ල්හි ඔහු 
නින්ව න් අෙදිෙ බුදුදදුන් සිහි ්වළ්ය. ඔහුවග් සති අනි්්ට වනා 
ගි වය්ය. බුදුදදුන් ව්වදහි ඇති ෙූ බලෙත් පරසා ය බලෙත් පරීතිය 
නිසා ඔහුවග් සිත බු ්ධ්ාදම්මණවයහි සමාධි ිශය. සමාධිය 
ආවලෝ්ය්් ඇති ්දන්න්ි.  ාෙනාවෙහි වයව න 
වයෝගාෙචදයන්ට සමාධිවයන් ෙන ආවලෝ්ය අඳුවර් ොඩිවී  ාෙනා 
්දන තමන්වග් ාරීදය වපවනන පමණට ඇති වේ. ඇතුම්ුට 
තමන් ඉන්නා වගය පුදා ඒ ආවලෝ්ය ඇති වේ. ඇතුම්ුට 
වගයින් පිටත   වපවනන  වස් ආවලෝ්ය ඇති වේ. සමහදුන්ට 
වයාදුන් ව ් තුන දුදට ආවලෝ්ය ඇති වේ. සමහදුන්ට 
වපාළවෙහි පටන් අ්නිටා බඹවලාෙ  ්්ො පුතිද සිටින මහා 
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ආවලෝ්ය්් ඇති වේ.   ාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට  ස  හස්් ස්්ෙළ 
පුදා පුතිද සිටින ආවලෝ්ය්් ඇති ෙූ බෙ ්ියා තිවේ.  

 

වපද සිතුල් පෙුවේ ගල්වගය්් තුළ අමාේ් වපාවහෝ 
දිනය් මධ්යම දාතරිවය් මහාන්ධ්්ාදවය්  ාෙනාවෙහි වයදී හුන් 
වයෝගාෙචද  ි්්ෂූන් ව නම්වගන් එ්් නම්් “ස්ොමිනි, මට දැන්  
චචතයංගණවය් මලසුවනහි පස් පුහුය ඇති මල් පුහුදිලි වලස 
වපවන්ය.” යි ්ීහ යි  , අනි්් නම “ඇෙුත්නි, එය පුදුමය්් 
වනාවේ. මට දැන් මහ සයුවදහි වයාදුන්් තුන  සිටින 
මස්්ුසබුවෙෝ   වපවනති” යි ්ීහ යි   ිශාු ්ධි මාර්ගවය්  ්්ො 
තිවේ. සිටුතුමාට   ඒ අෙස්ථාවෙහි පරීති සහගත සමාධි ආවලෝ්ය 
ඇති වී දාතරිය වගවී හිද උදා ෙූෝ් වමන් දැනිණ. ඔහු යහනින් 
නුගිට සඳළුතලයට වගාස් අහස බලා සඳ දැ් තෙමත් දාතරිය ය. 
දැන් පරථම යාමය ඉ්්ම ඇත්වත් ය, පහන් ෙන්නට තෙ ව යාමය්් 
ඇත්වත් යයි නුෙත   යහන් ගුබට පිිශස සයනය ්වළ්ය. 

 ව ෙන යාමය ඉ්ුත් ්ල්හි සිටාණන්   අෙදි ිශය. බලෙත් 
පරසා වයන් බුදුදදුන් සිහි ්දන්නට පටන් ගත් ඔහුවග් සිත 
බු ්ධ්ාදම්මණවයහි සමාධි වී නුෙත   ආවලෝ්ය පහළ ිශය. ව ෙන 
ෙද   සඳළුතලයට වගාස් සඳ බලා පහන් වනාෙූ බෙ දැන නුෙත 
යහවනහි ෙු  වහාත්වත්ය. පා්චිම යාමවය් අෙසාන  ාගවය් ඔහුට 
නුෙත අෙදි ිශය. එවෙවලහි ඔහුට සත්මහල් පහවය් වදාදෙල් 
ඉවේම ඇරිණ. ඔහු ඒ ආවලෝ්වයන්ම වගයින් නි්්ම මගට බුස 
නගද ්ොදය ්දා ගිවය්ය. ඔහුට අමනුෂයවයෝ නගද ්ොදය අළහ. 
ඔහු නුෙරින් බුහුදට යන ්ල්හි ඔහුට ලුබී තිබූ ආවලෝ්ය 
අතුදු හන් ිශය. ්ිසිේ් වනාවපනී ගිවය්ය. එයින් බියපත් ෙූ ඔහු 
බුදුන්  ්්නට යාම නෙතා ආපසු එන්නට සිතුවේය. එය දුටු සීේ 
නම් ව ිශයා වනා වපනී සිට ඔහුට ඇවසන වස් වමවස් ්ීවේය.  

 

“සතං හත්ථි සතං අස්සා සතං අස්සතරීදථා. 
සතං ්ඤ්ඤා සහස්සානී ආමුත්තමණි්ුණ්ඩලා, 
එ්ස්ස ප වීතිහාදස්ස ්ලං නාග්ඝති වසාළසිං” 
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“ඇතුන් සිය  හස්්   අා්ෙයන් සිය  හස්්   අා්ෙතදයන් 
වයදූ දථ සිය  හස්්   යන වම් සියල්ල බුදුන්  ්්නට ඉදිරියට 
තබන එ්් පියෙද්ින් වසාවළාස් ෙන ්ලාෙ පමණ වනා ෙටවන් 
ය. ගෘහපතිය, ඉදිරියට යෙ, ගෘහපතිය, ඉදිරියට යෙ, ඉදිරියට යාම 
ඔබට යහපත්ි. පසු බුසීම ඔබට යහපත්් වනාවේ” ඒ ාේ ය 
ඇසීවමන් සිටුතුමාට නුෙත චධ්ර්යය්් ලුබිණ. බු ්ධ්ාලම්බන 
පරීතිය නුෙත පහළ ිශය. ආවලෝ්ය  නුෙත පහළ ිශය. මඳ දුද්් 
ඉදිරියට ගිය ්ල්හි නුෙත   ආවලෝ්ය අතුදු හන් ිශය. සිටුතුමා 
බියපත් ෙ ආපසු එන්නට සිතුවේ ය. සීේ නම් ව ිශයා එෙද   
ඔහු උනන්දු ්වළ්ය. වතෙන ෙද  එවස්ම ිශය. තුන්ෙන ෙදටත් 
පහළ ෙූ ආවලෝ්වයන් සිටුතුමාට බුදුදදුන් ෙුඩ සිටින ාීත ෙනයට 
යා හු්ි ිශය. අ  වලෝ්වයහි “අපි බුදුම්හ, අපි බුදුම්හ” යි 
්ියන්වනෝ වබාවහෝ ඇතහ. මුන්ෙහන්වස්වග් බුදුබවෙහි සුබෑ 
වබාදු බෙ මම ව්වස් දැනගනිම්  ” ්ියා සිත්් එහිදී ඔහුට ඇති 
ිශය. ඉ්්බිති මාපියන් බාල ්ාලවය් මට තුබූ නම දැන් මා හුද 
අන් ්ිසිවේ් වනා  නිති. ඉදින් මුන්ෙහන්වස් සියල්ල  න්වන් නම් 
ඒ නමින් මා අමතත්ො යි සිතීය. තථාගතයන්  ෙහන්වස් එවේවලහි 
ස්්මන් ්දමින් හුන් වස්්.  උන්ෙහන්වස් දුද සිටම සිටුතුමා එනු 
දැ්, ස්්මනින් බුස පනෙන ල  අස්වනහි ෙුඩහුන් වස්්. ඉ්්බිති  
තථාගතයන්  ෙහන්වස් “සු ත්ත වමහි එනු” යි ඔහු ඇමතල වස්්. 
එ්ල්හි සිටුතුමා “ ාගයෙතුන් ෙහන්වස් නමින්ම මා ඇමතල වස්්ු” 
යි බලෙත් පරීතියට පුමිණ තථාගතයන්  ෙහන්වස්වග් පාමුල ෙුඳ 
ෙුටී “ස්ොමිනී,  ාගයෙතුන්  ෙහන්ස නුඹ ෙහන්වස් සුෙවස් 
සුතපුණු වස්්්ව ෝ” යි ිශචාවළ්ය. එ්ල්හි  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් - 

 

“සේබදා වච සුඛ්ං වසති  - බරාහ්මවණා පරිනිේබුති 
වයා න ලිම්පති ්ාවමසු  - සීති ලවතා නිදෑපධි, 
සේබා ආසත්තිවයා වචත්ො - ිශවනයය හ වය  දං 
උපසන්වතා සුඛ්ං වසති    - සන්තිං පප්පුයය වචතවසා.” 
 

 යනුවෙන් “යවම්් ්ාමයන්හි වනා ඇවල්  ව්වලස් ගිනි 
නිො ගුනීවමන් සිසිල් ෙූවය්   උපධි නුත්වත්   ව්වලස් නිෙුණා 
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ෙූ ඒ බරාහ්මණ වතවම් සෑම ්ල්හි සුප වස් නි න්වන් ය. ස්ල 
තෘෂ්ණාෙ   සිඳ සිවතහි ්්වල්ා දාහය දුදුව්ාට සන්සුන් සිත් ඇති 
තුනුත්වත් චිත්තයාවග් සන්සිඳීමට පුමිණ සුෙවස් නි න්වන්ය” යි 
ෙදාදා සිටුතුමාට  හම් ව සන වස්්්. දාන ්ථාදිය ෙදාදා සිටුතුමාවග් 
සිත චතුදාර්යසතය ධ්ර්මය වත්දුම් ගත හු්ි තත්ත්ෙයට ස්ස් ෙූ 
්ල්හි චතුදාර්ය සතයයන් පර්ාා ්ළ වස්්. සිටුතුමා 
සතයාෙවබෝධ්වයන් වසෝොන් ඵලයට පුමිණ තුනුදුෙන් සදණ 
වගාස් උපාස්ත්ෙයට පුමිණිවය්ය.  

 

ඉ්්බිති සිටුතුමා  ි්්ෂු සංඝයා සහිත  තථාගතයන් 
ෙහන්වස්ට පසුදින දානයට ආදාධ්නා ්වළ්ය.   ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් තුෂ්)ම්  ාෙවයන් ආදාධ්නාෙ පිළිවගන ෙදාල වස්්. 
ව ෙන දින ඔහු දජගහ සිටු නිෙවස්ම  න් පිළිවයල ්දො 
බුදුපාවමා්් මහ සඟනට  න් දී අෙසානවය් සුෙුත් නුෙද ෙස් 
ිශසීමට    බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට ආදාධ්නා ව්වළ්ය. 
තථාගතයන් ෙහන්වස් එය ඉෙසා ෙදාදා  හම් ව සීවමන් ඔහුවග් 
සිත පහන් ්ළ වස්්. සිටුතුමා සුෙුත් නුෙදට වපදළා වගාස් 
අටවළාස් ව්ෝටිය්් මිලදී රේත නම් ්ුමාදයාවග් උයන වගන 
අටවළාස් ව්ෝටිය්් ිශය ම් ව්ාට ස්ලාංග සම්පූර්ණ ව්ාට 
ිශහාදය්් ්දො බුදුපාවමා්් මහ සඟන ෙුඩම ්දො අටවළාස් 
ව්ෝටිය් ිශය මින් ිශහාද පූවජෝත්සෙය පුෙුත්වීය. ඔහු බුදු 
සස්වනහි පරිතයාග ්ළ ධ්නය සිෙු පනස් ව්ෝටිය්ි. 

 

අවන්පිඬු සිටාණන්ට එපමණ මහත් ධ්නස්්න්ධ්ය්් 
බුදුසස්නට පරිතයාග ්ළ හු්ි ෙූවය් ඔහු තුළ ඇති ෙූ 
චිත්තපරසා වය් ආනු ාෙවයනි. එබඳු බලෙත් චිත්තපරසා  
නිර් නයන්ට   ඇති වේ. එවහත් ඔෙුනට ධ්න පරිතයාගය්් වනා 
්ළ හු්ිය. යම්්ිසි දුගිය්ුට බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ව්වදහි 
අවන්පිඬු සිටුතුමාට වමන් බලෙත් පරසා ය්් ඇතිෙුෙවහාත් ධ්න 
පරිතයාගය්් වනා්වළ්   ඒ චිත්තපරසා ය ම ්ල්ප වබාවහෝ 
ගණන්් ව ේමිනිස් සුප ලබා දී නිෙන් සම්පත්තිය   ලබා ව න 
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්ුාලය්් වේ. ව ෝත් නගා ෙද්් ්ළ ෙුඳීවමන් ෙද්් ්ළ 
පූජාේින් නිෙන් දැ් ඇත්වත් එබඳු බලෙත්  චිත්තපරසා ය්් ඇති 
ෙූ පු ්ගලයන් ය. එය වලෝ්වය් ්ලාතුද්ින් සිදුෙන්න්ි. 
එෙුන්නන්වග් ්තා අසා ෙද්් ෙුඳීම ම ෙද්් පිදීම ම නිෙන් 
දැ්ීමට පරමාණෙත්ය ්ියා මුලා වනාිශය යුතුය. 

 

අගරපරසො ය 
බු ්ධ්දත්නය ධ්ම්මදත්නය සංඝදත්නය යන වම් දත්නතරය 
වලෝ්වයහි සියල්ලට අගර ෙන්වන් ය. අගර ෙූ බු ්ධ්ාදී දත්නතරය 
පිළිබඳ ෙූ පුහුදීම අගර පරසා ය්් ෙන්වන් ය. “අතේරත රඛා පන 
පසනේනානං අතේරතෝ විපාරකා රහාති” යනුවෙන් “අගර ෙූ බු ්ධ්ාදීන් 
ව්වදහි පරසන්න ෙූෙන්ට අගරිශපා් ලුවේය” යි ෙදාදා තිවේ. අගර 
ෙූ දත්නතරය ව්වදහි පුහුදීවම් ිශපා් ොවයන් මනුෂයය්ු 
ෙුෙවහාත් අනයයන් ගදු බුහුමන් ්දන උසස් මනුෂයවය්් වේ. 
ඔහුට උසස් ආහාද පාන උසස් ඇඳුම් පුලඳුම් උසස් වගෙල් උසස් 
පරිව ෝග  ාණ්ඩ උසස් තනතුදු ලුවේ. ව ිශය්ු ෙුෙ   එවස් ම 
ය. 
 

ණ්තරැවන  පිීණ්ේ අනුසස  
එ්් සමවය්් හි අප  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස්  
සුෙුත්නුෙද වේතෙන ිශහාදවයන් නි්්ම  නේ සුරිසදා බදණුස් 
නුෙද බලා ෙඩනාහු අතද මඟ වතෝව යය නම් ගම සමීපවය් පිහිටි 
ව ්ොලය්් සමීපයට පුමිණ එහි ෙුඩ හිඳ ආනන්  ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස් යො ඒ සමීපවයහි වගාිශ්ම් ්දමින් සිටි බමුණ්ු 
්ුඳෙූහ. ඒ බමුණු වතවම්  තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙත පුමිණ 
උන්ෙහන්වස්ට වනා ෙුඳ සමීපවයහි ෙූ ව වොලට ෙුඳ සිටිවය්ය. 
“බරාහ්මණය, වම් පරව ්ාය නුඹ ්ුම්ුයි සිතන්වනහිදැ” යි 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුවගන් ිශචාළහ. බමුණු වතවම් “පින්ෙත් 
වගෞතමවයනි, වමය අප පදම්පදාවෙහි අය ෙුඳුම් පිදුම්  ්දවගන 
ආ චචතයස්ථානවය්ුයි සල්ා ෙඳිමි” යි ්ීය. “බරාහ්මණය, වම් 
ස්ථානයට ෙුඳීවමන් නුඹ ්දන්වන් යහපත් ්රියාවේු” යි 
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තථාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුට පුෙසූහ. එය ඇසූ  ි්්ෂුහු  ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වම් ස්ථානයට ෙුඳීම ගුන පසසන්වන් ්ිණම් 
්දුණ්ින් දැයි ්ල්පනා ්ළහ. එ්ල්හි  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ  
 ි්්ෂූන්ට දැන ගුනීම පිණිස ඝටීකාර සූතරය ව ්ානා ව්ාට 
්ාායප බුදුදජාණන්  ෙහන්වස් වග් වයාදුන්් උස ස්ෙර්ණ 
චචතයය හා තෙත් චචතයය   තමන්  ෙහන්වස් වග් සෘ ්ධි 
බලවයන් අහස්හි මො පා “බරාහ්මණය, පූජාහර්හ ෙූ වමබඳු 
චචතයයනට පිදීම සුදුසු යයි ෙදාදා මහ පිරිනිෙන් සුතුවදහි ෙදාදා 
ඇති පරිදි   චචතයයන් ්ිරීමට සුදුසු පු ්ගලයන් සතද ව නා 
 ්්ො ාරීද වච්තිය, උ ්දිස්ස වච්තිය, පරිව ෝග වච්තිය යන 
චචතයයන් ගුන ිශවා්ෂ ිශස්තදය්්   ෙදාදා අෙසානවයහි වම් 
ගාථාෙන් ෙදාළ වස්්.   
 

“පූජාරරහ පූජරයරතා බුදේරධ යදි ච සාවරක. 
පපඤේචමසතිකේකනේරත තිණේණරසාතපරිදේදරව 
 

රත තාදිරස පූජයරතා නිබ්බුරත අකශරතා භරය, 
න සකේකා පුඤේඤං සංඛාතශං දරමතේතම්පි රකනවි” 
 

 
 
රතේරුම:  
 

සසද දි්් ්දන තෘෂ්ණා මාන  ෘෂ්ටි සංඛ්යාත පරපඤ්චයන් 
ඉ්්ම ෙූ වාෝ් පරිව ්ෙයන් අෙසන් ්ළා ෙූ එවහයින්ම 
අ ිො නාදිවයන් හා සිෙුපසවයන් පිදීමට සුදුසු ෙූ පිරිනිිශයා ෙූ   
ජීෙමාන ෙූ   වලාේතුදා බුදුෙදුන්ට හා පවස් බුදුෙදුන්ට   
බු ්ධ්ාරාේයන්ට   අ ිො නාදිවයන් හා චීෙදාදී පරතයවයන් 
පු න්නහුට දාගාදී ්්වල්ායන් පරහීන බුිශන් නිෙුණා ෙූ ්ිසිේින් 
 ය්් නුත්තා ෙූ එබඳු ගුණවයන් යු්්ත ෙන බු ්ධ්ාදී උත්තමයන් 
හට පූජා සත්්ාද ්දන්නහුට ලුවබන්නා ෙූ පින් වමවත්ුයි 
්ිසිේු ිශසින් පරමාණ ්ළ වනා හු්ිය. 
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 පූජාර්හ ෙූ උත්තම පු ්ගලවය්ුට ෙුඳුම් පිදුම්  ්ිරීවමන් 
ලුවබන පින වමපමණය ්ියා ්ිසි පු ්ගලය්ු ිශසින් ්ිනම් 
ආ්ාදය්ින් ෙත් පරමාණ වනා ්ළ හු්ි බෙ ඉහත ගාථාෙලින් 
දැ්්වේ. පින පරමාණ වනා ්ළ හු්ිෙන ්ල්හි එයින් ලුවබන 
ිශපා්යත් වමවත්ුයි පරමාණ වනා ්ළ හු්ිය. පිරිනිිශයා ෙූ වහෝ 
ජීෙමාන ෙූ වහෝ පූජාර්හ උත්තමය්ුට ෙද්් පිදීවම් ෙටිනා්ම 
ගුන සුධාරපිණේඩියතේරථරාපදානරයේ වමවස් ෙදාදා ඇත්වත් ය. 

 

“චතශනේනම්පි දීපානං දසේසරං රයාධ කාරරය, 
එකිසේසා පූජනාරයතං කලං නාතේඝති රසාළසිං” 
 

“යවම්් ව  හස්් ව්ාව ේ පිරිෙද ව්ාට ඇති සතද මහ ්වීපයට 
ම දජ ව්වර්   ඒ දජ්ම එ්් පූජාේ වසාවළාස්ෙන ්ලාවෙන් 
්ලාේ් පමණ   වනා අගීය” යනු එහි වත්දුම යි. 
 

වමහි “වසාළසිං ්ලං” වසාවළාස්ෙන ්ලාවෙන් ්ලාෙය 
යි ්ියනුවය් පජූාේින් ෙන ්ුාලය වසාවළාසට වබදා ඉන් 
ව්ාටස්් නුෙත වසාවළාසට වබදා වමවස්  හසවයන් එ්්් 
නුෙත  හසය ෙද්් වබදීවමන් ලුවබන ව්ාටසය. මිනිස් වලාෙ 
මිනිවස්ුට ලුබිය හු්ි උසස්ම සම්පත්තිය සතද මහ ්වීපයට 
අධිපති ච්රෙර්තී දාජය සම්පත්තිය ය. එය එ්් පූජාේින් 
වසාවළාස්ෙන ්ලාවෙන් ්ලාෙ තදම්ෙත් වනා අගී යයි ්ියනුවය් 
දිෙය වලෝ්වය් ව ්ෙ සම්පත්තිය හා සසඳන ්ල්හි ච්රෙර්තී දාජය 
සම්පත්තිය ඉතා සුළු ෙන බුිශනි. තුනුදුෙන් ව්වදහි සුදැහුවයන් 
ෙද්් පූජා ්දන්නහුට එය වහ්තු ව්ාට අවන්් ොදවයහි ව ේ 
වලාෙ ඉපි  ව ේ සුප ෙළඳන්නට ලුවබන්වන් ය. 

 

මනුෂය සම්පත්තිය දිෙයසම්පත්තිය යන වම් ව ් අතද 
ඇත්වත් මහා පදතදය්ි. මිනිසා පදම සම්බාධ් පදමපරති්ලල 
මාතෘගර් වයහි ආවලෝ්ය වනා  ්ිමින් මහා අන්ධ්්ාදවය් අත්් 
පය්් මුත් වනා වසල්ිශය හු්ි පරිදි ්ල්් සිදවී සිට ඉතා දු් වස් 
මේ්ුසවයන් බිහිෙ වමවලාෙ එළිය  ්ින්වන් ය. ඔහු ඉපි  
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පළමුවෙන්ම ්දන්වන් හුඬීම ය. හුවදන්න වපදවළන්න 
ොඩිවෙන්න නුගිටින්න බුරිෙ උන් තුනම මල මුතරා ්දගනිමින් 
්ල්් දු් වස් ගත ව්ාට ඔහු නුගී එන්වන් ය. 

 

ව ිශයා ්ුඩපත් දෑ සටහන්් පහළ ෙන්නා්් වමන් 
සර්ොංග සම්පූර්ණවයන් සර්ො දණවයන් සුදසී පහළවීම් 
ොවයන් උපදී. ඒ උත්පත්තියට ජපපාති් උත්පත්තියයි ්ියනු 
ලුවේ. මිනිසාට වමන් ඉපදී ්ටයුතු ්දගත හු්ි වීමට ්ල්් 
බලා සිටීමට ඔහුට සිදු වනා වේ. උපන් ව්වණහි සිටම ඔහුට 
සියල්ල ්ළ හු්ි ය. මිනිසා වමන් ඉපි  මලමුතරා වගාවඩ් හඬහඬා 
වනා සිට ඔහු උපන් දින පටන් මහත් යස ඉසුවදන් පරීති ෙන්වන් 
ය. මිනිසා ඉපි  ජීෙත් ෙන්වන් සුලු ්වල්ි. ව ිශවයෝ වබාවහෝ ්ල් 
ජීෙත් වෙති.  ඉතාම අඩු ආයුෂ ඇති චාතුර්මහාදාජි්වය් ව ිශවයෝ 
ෙර්ෂ අනුල්්ෂය්් ජීෙත් වෙති. පදනිර්මිත ොෙර්තිවය් ව ිශවයෝ 
අෙුදුදුතුන් ව්ෝටි සුට ල්්ෂය්් ජීෙත් වෙති. පදණ ෙත් ෙත්ම 
මිනිස් සිදුද දිද දිදා නද්් වේ. පදණ වීවමන් මිනිස් සිදුවර් වල් 
අඩු වී මස් දිය වී ඇට මතු වේ. සම රැළි ෙුවේ. තුනින් තුන ලප 
ඇති වේ. ්ල් යාවමන් හිසව්් රැෙුල් පුසී  ත් සුලී මිනිස් සිදුද 
ිශදෑප වේ. මිනිසාවග් ඉන්ද්රිවයෝ   පදණ වීවමන් දුබල වෙති. 
ව්ාවත්් ්ල් ජීෙත් ෙුෙ   ව ිශයන්ට ඒ ජදාෙ නුත. ව ිශයාවග් 
ාරීදය මදණය වත්් උපන් සුටියටම වෙනස්් වනාවී පෙතී. 
මිනිස් සිදුවදන්  හඩිය ආදී අපිශතර  ෑ ගලන්වන් ය. එබුිශන් 
මිනිසාවග් ෙස්තරය ්ිළිටි වේ. ඔහුට නිතද ඇඳුම් මාදු ්දන්නට 
ඇඳුම් පිශතර ්දන්නට සිදු වේ. ව ිශයන්ට එබන් ්් නුත. ඔෙුන්ට 
උත්පත්තිවයන් ල  ඇඳුම් අපිශතර වහෝ දිදා ඉරී වහෝ වෙනස් 
්දන්නට සිදු වනාවේ. ඔෙුනට උත්පත්තිවයන් ලත් ඇඳුම් ්ිසිඳු 
වෙනස්් වනාවී මදණය වත්් පෙතී. මනුෂයාවග් වගෙල් හා ඇඳ 
පුටු ආදී  ාණ්ඩ   දිදා යන බුිශන් ඔහුට ඒො  නුෙත නුෙත 
අළුත් ්දන්නට සපයන්නට සිදුවේ. ව ිශයන්වග් ිශමානාදිය 
වෙනස්් වනාවී ජීිශතාන්තය  ්්ො පෙතී. වම් ්දුණු අනුෙ 
බලන ්ල්හි ්ිය යුත්වත් මිනිස් වලාෙ ච්රෙර්තී දජුවග් සම්පත්තිය 
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  දිෙය සම්පත්තියට ෙඩා වබාවහෝ පහත් බෙය. එබුිශන් 
තථාගතයන් ෙහන්වස් “කපණං විසේසරක මානුසකං රේජං දිබ්බං 
සුඛං උපනිධාය” යනුවෙන් දිෙය සුඛ්වය් හුටියට මිනිස් වලාෙ 
දාජයය දිළිඳු එ්්ුයි ිශාාඛ්ා උපාසි්ාෙට ෙදාළ වස්්. වමතදම් 
උසස් දිෙය සම්පත්තිය්් ලබා ව න්නා ෙූ   වලෝව්ෝත්තද 
නිර්ොණ සම්පත්තිය ලබා ව න්නා ෙූ   පූජාමය ්ුාලවය් 
ෙටිනා්ම පමණ වනා ්ළ හු්ිය. 

 
 

පූජොව හො දානය 
පූජාෙ ය දානය ය ්ියා පින්්ම් ව ්්් ඇත්වත්ය. 

තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් මංගල සූතර ව ්ානවය්දී “පූජාච 
පූජනීයනං” යනාදී ගවයන් පූජාෙ එ්් මංගලයය්් වලසත් 
“දානඤේච ධම්මචරියා ච” ෙදාදා ඇත්වත් පූජාෙ ය දානය ය ්ියා 
පින්්ම් ව ්්් ඇති බුිශනි. ඒ ව ්්හි ඇත්වත් මඳ වෙනස්ි. දාන 
ාීල  ාෙනා ොවයන් ්ුාලය තුනට වබ න තුන්ෙලදී පූජාෙ 
දානය යන වම් ව ්ම දානමය ්ුාලයට ම අයත් වේ. 

 

උසස් පු ්ගලයනට තමාවග් වගෞදෙය හා පරසා ය දැ්්වීම් 
ොවයන් පුෂ්පාදී යම්්ිසි ෙස්තුේ් පිරිනුමීම පූජා නම් වේ. තමාට 
උසස් ෙූ වහෝ පහත් ෙූ වහෝ සම ෙූ වහෝ ්ෙවද්ුට ෙුෙ   
අනුගරහය්් ොවයන් යම්්ිසිේ් පරදානය ්ිරීම දාන නම් වේ. 
ගුණෙත් පු ්ගලයනට අනුගරහ ෝවයන් වගෞදෙවයන් ආහාදපාන 
ෙස්තරාදිය පිරිනුමීමට පූජාෙය යි   ්ිය හු්ිය. දානයයි   ්ිය 
හු්ිය. 

 

දානය ිශවා්ෂවයන් අනුගරහ ්ිරීම පරදාන ව්ාට ඇතිය්ි. 
පරතිගරාහ්යාට උෙමනා නුති  ෑ දීම උසස් දානය්් වනාවේ. උසස් 
දානය්් ෙන්නට පරතිගරාහ්යාවග් උෙමනා සළ්ා බලා 
පරතිගරාහ්යාවග් උෙමනා පිරිමුවසන ව ය්් දිය යුතුය. අනුගරහ 
පූර්ේ පූජා ්දන්නෙුන් ිශසින්   පරතිගරාහ්යන්වග් උෙමනා 
සල්ා බලා පරවයෝජනෙත් ව ්ෙල් පිදිය යුතුය. 
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අනුන්වගන් යම්්ිසිේ් උෙමනා නුති උසස් පු ්ගලයන්ට 
වගෞදෙය පිණිස හා පරසා ය දැ්්වීම පිණිස පූජා ්ිරීවම්දී තමා 
උසස් ව්ාට සල්න ඒ පු ්ගලයාට නුසුදුසු වනාෙන ්ුම්් වහෝ 
පිරිනුමීම සුදුසු ය. පරතිගරාහ්යාට තමා පිරිනමන ව යින් 
පරවයෝජනය්් වීම වහෝ වනා වීම එහිදී සුල්ිය යුත්ත්් වනාවේ. 

 

උසස් පු ්ගලයන්  ්්නට යන ිශට ඒ පු ්ගලයාට ගදු 
්ිරීම්් ොවයන් පරසා ය දැ්්වීම් ොවයන් මල් වපා්ුද්් වගන 
වගාස් පිළිගුන්වීම  ඹදිෙ සිරිත්ි. මල් සුමව න ්ුමති ෙස්තුේි. 
එය ාු ්ධ් ෙස්තුේ් වලස   සල්ති. එබුිශන් ව ිශෙදුන්ට   මල් 
පු ති. බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් වලාෙ පහළ ෙූ පසු උත්තම 
පු ්ගලවය්ු ෙන බුිශන්  උන්ෙහන්වස්  ්්නට යන්වනෝ   මල් 
වගන වගාස්  උන්ෙහන්වස්ට පිළිගුන්ෙූහ.  උන්ෙහන්වස්ට මල් 
ෙලින් පරවයෝජනය්් නුත   වගනුිශත් පිරිනමන්නෙුන් ව්වදහි 
අනු්ම්පාවෙන්  උන්ෙහන්වස්   ඒො පිළිගත්හ.  තථාගතයන් 
ෙහන්වස්ට මල් ෙලින් පරවයෝජනය්් නුත    උන්ෙහන්වස් ට ගදු 
්ිරීම්් ොවයන්, පරසා ය දැ්්වීම්් ොවයන් ්දන්නා ෙු ඒ පූජාෙ 
මහත්ඵල මහානිසංස ෙන පින් ්ම්් වේ. බුදුදජාණන්  ෙහන්වස්ට 
ගදු ්ිරීම්් ොවයන්  උන්ෙහන්වස් පිරිනිවීවමන් පසු   අ  
 ්්ොම වබෞ ්ධ්වයෝ  උන්ෙහන්වස්ට මල් පු න්නාහ.  පිරිනිිශයා ෙූ  
තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ගදු ්ිරීම් ොවයන් වබවහිශන් පූජා 
්දන්වන් මල්ය. සුෙඳ, සුෙඳ දුම්, පහන්, ව්ාඩි, පුන්, ගිලන්පස, 
දැහුත්, ආහාද, අටපිරි්ද ආදී තෙත් වනාවය්් ව ්   සුදැහුෙත්හු 
පිරිනිිශයා ෙූ බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් උව සා පු ති. අතීතවය් 
වනාවය්් පින්්ම් ව්ාට ඒොයින් නානා පර්ාද ඵල ලුබු අය වග් 
පරෙෘත්ති  ්්ො ඇති, අපදාන ිශමානෙත්ථු ආදී වබෞ ්ධ් ගරන්ථෙල 
එන ්ථා අතද    ්්නට ඇත්වත් පිරිනිිශයා ෙූ බුදුෙදයන් උව සා 
දාගුේ, මහවබෝෙලට මල්, පහන්, සුෙඳ, ව්ාඩි, ගී, නුටුම් ෙුයුම් පු  
්ළ අයවග් ්ථා පමණ්ි. දැහුත්, ගිලන්පස, ආහාද හා චීෙදාදී 
පරිෂ්්ාද ආදී පූජා ්ළ අය පිළිබඳ ්තා ඒ ගරන්ථෙල  ්්නට 
නුත. සි ්ධ්ාර්ථ බුදුදදුන්වග් චචතයයට ්ප්දු්්් පූජා ්ළ 
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්තාේ් අපදානවයහි  ්්නා ලුවේ. දැනුදු ඇතුමුන් චචතයයනට 
්ප්දු්් පු න්වන් ඒ ්ථාෙ අනුෙ යයි සිතමි. ඒ ගරන්ථෙල 
ආහාදපාන ෙස්තර පූජා ්ිරීම පිළිබඳ ්ථා ඇත්වත් ජීෙමාන 
බුදුෙදුන්ට පූජා ්ළ අය පිළිබඳෙ ය. පූජා ්ළ අය පිළිබඳ ්ථා 
නුති පමණින් අජීෙමාන බුදුෙදුන් උව සා ආහාද පාන ෙස්තරාදිය 
පිදීම නිෂඵලය යි වනා ගත යුතු ය. 

 

ණ්නො පිළිගන නො පූජොව 
අජීෙමාන බුදුෙදුන් දහතුන් උව සා ්දන පූජා   

උන්ෙහන්වස් ලා වනා පිළිගන්නාහ. පරිව ෝග වනා්දන්නාහ. 
වනාපිළිගන්නා ෙූ, පරිව ෝග වනා්දන්නා ෙූ නුති බුදුෙදුන්ට, 
නුති දහතුන්ට පිදීවමන් පින්් ලුවේ ? ඵලය්් ලුවේ ? යනු වම් 
පූජාෙන් පිළිබඳෙ ඇතුමුන් නඟන පරා්නය්ි. ඔෙුන් ඒ පරා්නය 
නඟන්වන් පින් පේ වනා හුඳිනීම නිසාය. ජීෙමාන බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස්ට යම්්ිසිේ් පූජා ්දන ්ල්හි පින ෙන්වන් තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් පිළිගුනීම වහෝ පරිව ෝග ්ිරීම වනාෙ පූජා ්දන 
තුනුත්තා තුළ ඇතිෙන ඒ ෙස්තුෙ තථාගතයන් ෙහන්වස්ට 
පිරිනමන පරසා වයන් යු්්ත සිත ය. පූජා ්ලහුට අනාගතවය් ඉෂ්ට 
ිශපා් ඇති්ද ව න්වන්   තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් වනා ෙ 
පූජ්යා තුළ ඇති ෙූ ්ුාල චිත්තවයන්ම ය. යම්්සිි පූජාේ් ්දන 
තුනුත්ත්ුට ්ුාලය ඇතිෙන්වන් ඒ පූජාෙ පිළිගුනීමට 
පරථමවයනි. පරතිගරාහ්යා ිශසින් පූජාෙ පිළිගන්වන් ්ුාල චිත්තය 
ඇති ෙූොට පසුෙය. පරිව ෝග ්දන්වන් ඊටත් පසුෙය. පිළිගුනීම්, 
පරිව ෝග ්ිරීම් ව ් සිදු වනා වීවමන් ්ලින් ඇති ෙූ ්ුාල 
චිත්තයට වහෝ එයින් ලුවබන ිශපා්යට වහෝ ෙන හානිය්් නුත. 
බාල ්ාලවය් තථාගතයන් ෙහන්වස් ඇති දැඩි ්ළ උන්ෙහන්වස් 
වග් ්ුඩා මෑණියන් ෙන මහා පරජාපති වගෝතමී තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ව්වදහි ඇති මහත්  ්්තිය නිසා උන්ෙහන්වස්ට සිෙුදු 
පිණිස සළු සඟල්් පු නු ්ුමුත්තී, දජවග ද ගබඩාෙල,වබාවහෝ 
අගනා ෙස්තු ඇත  ඒො වනාවගන පුළුන් වගන්ො සියතින් ම නූල් 
තනා සියතින් ම සළු සඟල්් ිශයා ්දඬුේ බහා හිස මත 
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තබාවගන දාාිගණයා හා තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙත පුමිණ 
“ස්ොමිනි,   ාගයෙතුන් ෙහන්ස, මා ිශසින් නුඹ ෙහන්වස් උව සා 
සියතින්ම නූල අඹදා සියතින් ම ිශයා පිළිවයල ්ළ වම් සළු සඟල 
මා ව්වදහි අනු්ම්පාවෙන් පිළිගන්නා වස්්්ො” යි සුල ්ළාය. 
එ්ල්හි තථාගතයන් ෙහන්වස් “සංවඝ ව හි වගාතමී, සංවඝ වත 
දින්වන අහඤ්වචෙ පුජිති  ිශස්සාමි සංවඝා ච” යනුවෙන් 
‘වගෞතමිය; සංඝයාට ව ෙ; ඒො සංඝයාට දුන් ්ල්හි මම පූජා 
්දන ල ්ව ් වෙමි. සංඝයා   පූජා ්දන ල ්ව ් ය’ යි ෙදාදා 
වගෞතමිය වග් පූජාෙ පරති්්වෂ්ප ්ළ වස්්. තථාගතයන් ෙහන්වස් 
වලෝ්වයහි අගර ්්ෂිවණයය ෙන වස්්. සංඝයාට පිදීවමන් බුදුනට 
පිදීවමන් ෙන ්ුාලය තදම් මහත් ්ුාලය්් වනා වේ. සළු සඟල 
පරති්්වෂ්ප ්ිරීවමන් තථාගතයන් ෙහන්වස්ට එය පිදීවම් ්ුාලය 
නුති වී යතවහාත් වබාවහෝ වෙවහසී ලබාගන්නට තුත්්ළ ඒ 
්ුාලය ලබාගන්නට වනාදී එයට ්ුඩා ්ුාලය්් ලබා ගන්නට 
සුලුස්සීම තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් සිය මුණියන්ට ්දන ල  
ඉමහත් අපදාධ්ය්ි. බුදුෙදවයෝ මාපියන්ට ගදු ්දන්නාහ. ්ිසි 
්වල් අපදාධ්ය්් වනා ්දන්නාහ. තථාගතයන් ෙහන්වස්  
තමන් ෙහන්වස්ට ්ළ පූජාෙ පරති්්වෂ්ප ව්ාට එය සංඝයාට 
පු න්නට නියම ්දන ල ්ව ් මහා පරජාපතී වගෝතමියට අතිවර්් 
ොවයන් තෙත් ්ුාලය්් ලබා දීම පිණිස ය. වම් ෙස්තර පිළිගන්නා 
වස්්්ො යි ්ියා   තථාගතයන්  ෙහන්වස් ඉදිරිවය් ඒ ෙස්තර තුබූ 
පසු ඇවග් පින සිදුවී අෙසානය. ඇයට බුදුදදුන් පිළිබඳෙ පූර්ෙ 
වච්තනා, මුඤ්චන වච්තනා, අපද වච්තනා යන ්ුාල වච්තනාතරය 
ඇති වී අෙසාන ය. තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් පිළිගුනීවමන් 
වහෝ වනා පිළිගුනීවමන් වහෝ ඒ ඇති ෙූ ්ුාල වච්තනාෙලට ෙන 
අමුත්ත්් නුත.  තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් නිවයෝගවයන් පිරි්ද 
නුෙත සංඝයාට පිදූ ්ල්හි  ඇයට සංඝයා සම්බන්ධ්වයන්   පූර්ෙ 
වච්තනා, මුඤ්චන වච්තනා, අපද වච්තනා යන වච්තනාතරය 
ඇතිවීවමන් ්ුාල වච්තනා සය්් ෙන්වන් ය. එයින් ඇයට ෙස්තර 
පූජාෙ අධි්තද මහත්ඵල මහානිසංස ෙන්වන් ය. “තථාගතයන් 
ෙහන්වස් වගෝතමියවග් පූජාෙ පරති්්වෂ්ප ්වළ් ඒ ්දුණ නිසා ය. 
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නුත්තා ෙූ අජීෙමාන බුදුෙදුන්ට ආහාද පාන ෙස්තරාදිය පිදූ ්ල්හි 
පරතිගරාහ්යන් නුති ්මින් පූජා ්දන්නහුවග් පිනට හානිය්් 
නුති බෙ ජීෙමාන බුදු ව්වන්ුන්ට පූජා ්ිරීවමන් ෙන ්ුාලයට 
සමාන ්ුාලය්් අජීෙමාන බුදුෙදුන්ට පිදීවමනුත් ලුබිය හු්ි බෙ 
්ියන ල  ්දුණු අනුෙ වත්දුම් ගත හු්ිය. පූජා ්ිරීමට බුදු 
ව්වන්ුන් නුතය ්ියා සංඝයා නුතය ්ියා පසුබට වනාවී 
පිරිනිෙන් පා ෙදාළ බුදුදජාණන්  ෙහන්වස්ට හු්ි පමණින් පුදා 
බු ්ධ් පූජාමය ්ුාලය අත්පත් ්දවගන සඟවමා්් සුප ලබත්ො! 
 
 

 ුදුරදුන ට වත  ෙිරීම  
මල් පහන් ආදිවයන් බුදුදදුන්ට පිදීවමන් පමණ්් වනාෙ 

උන්ෙහන්වස්ට ෙත් ්ිරීවමන්   සුදැහුතියන්ට පින්සිදු්දගත 
හු්ිය. තථාගත පරිනිර්ොණවයන් පසු   ආනන්  ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස් බුදුන් ජීෙමාන ්ාලවය්  උන්ෙහන්වස්ට ්ළ ගඳ්ිළිය 
හුමදීම, අසුන් පුනවීම, පුන ෙූ අසුන් තුන්පත් ්ිරීම, පහන් 
දැල්වීම, නාන පුන් මුෙ ව ෝනා පුන් පිළිවයල ්ිරීම, දැන් නෑමට 
වේලාෙ ය, දැන්  හම් ව සීමට වේලාෙ ය, දැන්  ි්්ෂූන්ට අෙො  
දීමට වේලාෙ ය යනාදීන් ්ාලාවදෝචනය ්ිරීම යන ෙත් සියල්ල 
බුදුදදුන් ජීෙමාන ්ාලවය්දී ්ළා්් වමන්ම පිරිනිවීවමන් පසු   ්ළ 
බෙ සමනේත පාසාදිකා නම් ෙූ ිශනය අටුොවෙහි හා සුමංතල 
විලාසිනි නම් ෙූ දි්්සඟ අටුොවෙහි   ්ියා ඇත්වත් ය. ඒ අනුෙ 
පරතිමා මන්දිදය් වහෝ දාගුබ් වබෝධිය් වහෝ තථාගතයන් 
ෙහන්වස්ට ෙත් ්ිරීවම් වච්තනාවෙන් පදමල් ඉෙත් ්ිරීම්, මලසුන් 
වස්දීම්, හුමදීම්, ්සළ බුහුද ්ිරීම්, පුන් එළො තුබීම්, තණ 
ආදිය උදුදා ඉෙත් ්ිරීම් යනාදී ෙත් ්ිරීවමන් පින් ්ුමතියන්ට 
වබාවහෝ පින් සිදු ්ද ගත හු්ිය. බුදුම වබෞ ්ධ්වයෝ බුදුදදුනට 
ෙත් ්ිරීම් ොවයන් සුෙඳ පුන් පිළිවයල ව්ාට බුදු දෑ නහෙති. 
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 ු  ධ පූජොවට ෙළ යුත ත 
පිරිනිවීවමන් පසු තථාගතයන් ෙහන්වස් උව සා 

සුදැහුතියන් පු න ආහාද පානයන්ට හා චීෙදාදී පරිෂ්්ාදයන් 
ව්වදහි පිළිපුදිය යුත්වත් ව්වස් ? යන ෙග ජීෙමාන ්ාලවය්දී  
තථාගතයන් ෙහන්වස් වනා ෙදාළ වස්්. එබුිශන් දැන් ඒොට ්ුම්් 
්ළ යුතු ? යනු ගුටළු පරා්නය්් වී තිවේ. 

පරථම සාංඝි් දානය ෙන බු ්ධ්පරමුඛ් උ වතෝ සංඝයාට ව න 
දානය බුදුදජාණන් ෙහන්වස් පිරිනිවීවමන් පසු  ි්්ෂු  ි්්ෂුනී 
ව සඟ මු  සධ්ාතු් බු ්ධ් පරතිමා ෙහන්වස් නම්් තබා පරතිමා 
ෙහන්වස් ඉදිරිවයහි පාතරය තබා සංඝයාට ව න සියල්වලන් ම අගර 
ව්ාේඨාාය බුදුදදුන් උව සා ඒ පාතරයට වබ මින් දානය දිය හු්ි 
බෙ  ්්ෂිණාිශ ංග සූතර අටුොවෙහි ්ියා තිවේ. 

 

අනතශරුව- 
 

“යං සතේථු දිනේනං තං රයා සතේථාරං ජතේතති 
වතේතසම්පනේරනා භිකේඛු තසේස වා භිකේඛුසේස සංඝසේස වා දාතබ්බං, 
සපේපිරතලානි පන තරහතේවා දීපා ජාරලතබ්බා, සාටකං තරහතේවා 
පටාකා ආරරාරපතබ්බා.” 
 

යනුවෙන් “ඒ දානවය්දී තථාගතයන් ෙහන්වස්ට ව න ල  
ව ය උන්ෙහන්වස්ට උපස්ථාන ්දන ෙතින් සම්පූර්ණ  ි්්ෂුේ් 
ඇති නම් ඒ  ි්්ෂුෙට වහෝ සංඝයාට දිය යුතුය. ගිවතල් හා වතල් 
වගන පහන් දැල්ිශය යුතුය. ෙස්තර වගන ව්ාඩි එසිශය යුතුය” යි 
 ්්ො ඇත්වත් ය. වමහි බුදුනට උපස්ථාන ්දන  ි්්ෂුෙය යි ්ියා 
තිවබන්වන් දාගුේ වබෝධි පරතිමා ගෘහ යන වම්ොවය් ෙත ්දන 
 ි්්ෂුෙටය. පහන් දැල්වීම ව්ාඩි එසවීම ්ළ යුත්වත්  ඒ තුන්ෙල 
ය. 

 

“ධම්මදායාදා රම භිකේඛරේ භවථ මා ආමිසදායාදා” යනුවෙන් 
“මහවණනි, වතපි මාවග් ධ්ර්මය උදුම ව්ාට ගන්වනෝ ෙේ. 
ආමිසය ගන්වනෝ වනා ෙේ” යයි  තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් 
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ධේමදායාද සූතරරයහි ෙදාදා තිවේ. තෙ  බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ෙළඳා 
අෙසන් වීවමන් පසු තෙත් ආහාද ඉතිරි වී ඇති අෙස්ථාේ ආහාද 
වනා ලුබ උන්ෙහන්වස් වෙත පුමිණි  ි්්ෂූන් ව නම්ට 
“මහවණනි, මම  න් ෙළඳා අෙසන් ව්ාට සිටිමි. වම් ආහාද 
දාාිය්් ඉතිරිෙ ඇත්වත් ය. ්ුමති නම් වම්ො ෙළඳේ. වතපි වම්ො 
වනා ෙළඳන්නහු නම් මම වම්ො සතුන් නුති ජලය්ට වහෝ තණ 
නුති බිම්ට  මන්වනමු”යි ෙදාළ ිශවට් ඔෙුන්වගන් එ්් නම්් 
“මහවණනි වතපි මාවග් ධ්ර්මය ගන්වනෝ ෙේ. ආමිෂය ගන්වනෝ 
වනාෙේ” යයි තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් ෙදාදා ඇත්වත්ය. “වම් 
ආහාදයත් එ්්තදා ආමිෂය්ි. එබුිශන් මම වමය වනා ෙළඳමි” යි 
ඒ  ෙස සාගින්වනන් වගෙයි නම් අනිත්  ි්්ෂුෙ ඒ ආහාදය වගන 
ෙළඳා සාගින්න සන්සිඳො වගන ඒ දිනය ගත ්දයි නම් ඒ 
ව ව නාවගන් වනා ෙුළඳූ පළම ු  ි්්ෂුෙ ම පජූයතද ෙන්වන් ය. 
අතිායින් පරාංසාෙට සුදුසු ෙන්වන්ය” යි ධ්ම්ම දායා  සූතරවයහි 
ෙදාදා ඇත්වත් ය. එය අනුෙ බලතවහාත් බුදුනට පිදු ෙස්තලන් 
තමන්වග් පරවයෝජනයට වනා වගන සිටීම ම  ි්්ෂූන්ට වයෝගය බෙ 
්ිය යුතුය. තථාගතයන් ෙහන්වස්වග්  ු්්තාෙවා්ෂය වගන 
ෙළඳන්නා ෙූ  ි්්ෂුෙට ඉන් ්ිසියම් පාපය්් ෙන බෙ   එහි ෙදාදා 
නුත. එබුිශන් යම් ්ිසි  ි්්ෂුේ් බුදුදදුන්ට පිදු ආහාද වගන 
පරිව ෝග ්දනො නම් එයින් එම  ි්්ෂුෙට ෙන පාපය්් නුති බෙ 
්ිය යුතුය. පරතිමාගෘහාදිවයහී බුදුදදුන්ට පුදා ඇති ආහාද පාන ඒ 
තුන්ෙලින් ඉෙත් ව්ාට ඒ තුන් පිරිසිදු ්ළ යුතුය. ඒොයින් ්ිසි 
පරවයෝජනය්් බුදුනට වහෝ ිශහාද දාගුේ ෙලට වහෝ නුත. අහ් 
 මන්නට ඇති ඒ ද්රෙය වගන තමන් වග් පරවයෝජනයට වයාදා 
ගුනීවමන් ්ා හට ෙුෙ   පාපය්් ෙන බේ් වනා ්ිය හු්ිය. 

සුදැහුෙත්ු යම් ්ිසි ෙස්තුේ් ිශහාදය්ට දාගුබ්ට 
වබෝධිය්ට වගාස් බුදුදදුනට  පු න්වන් ඒ ෙස්තුෙ ව්වදහි ඔහුවග් 
ආලයත් අයිතියත් අතහුද ය. පූජා ්ිරීවමන් පස ුඒ ෙස්තුෙ ඔහුට 
අයිති නුත. පූජා ්දනු ලුබූ බුදුදජාණන් ෙහන්වස්   නුත. 
එබුිශන් ඒ ෙස්තුෙ අස්ොමි් ෙස්තුේි. අහ්  මන ල ් ්් 
ෙුනිවය්ි. පාපය්් ෙන්වන් හිමියා ිශසින් වනා ව න ලදුෙ 
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හිමිවය්ු ඇති ෙස්තුේ් ඒ බෙ දැන දැන ගුනීවමනි. හිමිවය්ු නුති 
ෙස්තුේ් ගුනීම අදින්නදානය වනා වේ. ඒ ්දුණු අනුෙ සළ්ත 
වහාත් බුදුදදුන්ට පුදා ඇති ෙස්තලන් පාංසු්ලල සංඥාවෙන් ගුනීවමන් 
්ාට ෙුෙත් ෙද ්් වනා ෙන බෙ ්ිෙ යුතුය. එවහත් බුදුනට පුදා 
ඇති ෙස්තලන් ගුනීමට තුත් වනා ්ළ යුතුය. අවප් බණ වපාතෙල 
එන පතාකා රපරේත වසේතශරේ හුටියට එය  යාන්ය. 

 

පතොෙ ණ්පර ත වස තුව 
වපද ල්්දිෙ දුහුණු වපව වසහි දීර්ඝායු නම්  චචතයය්් 

ිශය. එහි ඔසො තිබූ ව්ාඩිය්් සුළඟින් ්ුඩී වගාස් දුද පිහිටි 
ව්ත් ෙුටිණ. ව්ත් හිමියා ව්ත බලා ඇිශදිනුවය් එය දැ් අතට 
වගන බලන්වන් එහි සටහන් ්ද තිබූ අ්ුදු දැ්  චචතයයට 
පු න ල ් ්් බෙ දැන ඒ ෙස්තරයට වලෝ  ව්ාට අ්ුදු තිබූ 
ව්ාටස ඉදා  මා වපාදොවගන වග ද ගිවය්ය. ්ල්ට පසු ඔහු 
්ළුරිය ව්ාට ගිනියම් ෙූ  හස්් යපට ඇවඟ් වෙළුණු වපර්තවය්් 
ිශය. ඔහුට ොඩි ෙන්නට වහෝ නි න්නට වහෝ වනා පිළිෙන. ්ෑම 
බීම ්දන්නට වනා පිළෙින. ඔහු මහබද ඔසොවගන ඉතා දු්වස් 
ඇිශදී. දින්් ඒ වපර්තයා මධ්යම දාතරිවය් එ්්තදා ස්ථිශද නම්් 
ඉදිරිවය් වපනී සිට ඔහුට පුමිණි දු් ්ියා සිටිවය් ය. වතදුන් 
ෙහන්වස් ඔහුවග් දු් දැ් මහත් සංවේගයට පුමිණ “නුඹට වම් 
දු්ින් මිදීමට මා ්දන්වන් ්ුම්්දැ” යි ඇසූහ. “හිමියනි, දීර්ඝායු 
චචතයයට ව්ාඩි  හස්් පුදා මට පින් දුන වහාත් මිදිය හු්ි 
ෙන්වන් ය” යි ්ියා වපර්තයා අතුදු හන් ිශය. වපර්තයා ගුන ඇති 
ෙූ මහත් අනු්ම්පාවෙන් පසුදින වතදුන් ෙහන්වස් ව්ාඩි 
වසායන්නාහු පනස්් ලුබ ඒො චචතයයට පුදා වපර්තයාට පින් 
දුන්හ. ඒ පින් ලුබීවමන් වපර්තයාවග් හිස අටඟුල්් ිශෙෘත ිශය. 
එදින දාතරිවය් වපර්තයා නුෙත   වතදුන්  ෙහන්වස්ට වපනී සිට 
හිස අටඟුල්් ිශෙෘත ෙූ බෙ ්ීය. වතදුන් ෙහන්වස් නුෙත ව්ාඩි 
පනස්් වසායා චචතයයට පුදා පින් දුන් ්ල්හි තෙත් අටඟුල්් 
වපර්තයාවග් ාරීදය ිශෙෘත ිශය. වමවස් ්රමවයන් ව්ාඩි වසායා 
 හස සම්පූර්ණ ්ළ ්ල්හි වපර්තයා සම්පූර්ණවයන් නි හස් ිශය. 



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

103 
Non-commertial Distribution  

 
 

 

එදින මධ්යම දාතරිවය් වපර්තයා ාු ්ධ් ෙස්තරවයන් හා 
නානා දණවයන් සුදසී වතදුන් ෙහන්වස් ඉදිරිවය් ව ්ෙත්ෙවයන් 
වපනී සිටිවය්ය. වතදුන් ෙහන්වස් “නුඹ ්ෙවද්්දැ” යි ඇසූ ්ල්හි 
“හිමියනි, මම වපද ගිණියම් ෙූ  හස්් යපටින් වෙලී ්ෑම්් බීම්් 
නුතිෙ මුවදන්වන්   නුතිෙ මහ දු්් ිශන්ව මි. ඒ මම දැන් නුඹ 
ෙහන්වස්වග් ්දුණාවෙන් දු්ින් මිදී ව ්ෙත්ෙවයන් සුෙවස් 
වෙවසමි. ්ාදුණි්යන් ෙහන්ස මා හට මාපියන් ිශසින් නෑයන් 
ිශසින් ්ළ යුත්ත නුඹ ෙහන්වස් ිශසින් ්දන ල ්ව ් ය. ඒ මම නුඹ 
ෙහන්වස් දැ් ෙුඳීමට වමහි පුමිණිවයමි. නුඹ  ෙහන්වස් වග් 
්දුණාවෙන් මා දු්ින් මිදී සුපයට පුමිණියා්් වමන් නුඹ 
ෙහන්වස්ට   අගර ෙූ වලෝව්ෝත්තද අමෘත මහා නිර්ොණ සුඛ්යට 
පුමිවණන්නට ලුවේො.” යි වපර්තයා ්ීය. 
ඉ්්බිති වහවතවම් “හිමියනි, බු ්ධ් ධ්ර්ම සංඝ යන වම් තුන් තන්හි 
්ළ ස්ෙල්ප ෙූ   පාපය අනන්ත දු්් වගන ව න්න්් ෙන්වන් ය. 
එවස්ම ඒ තුන් තන්හි ්දන ස්ෙල්ප ෙූ  පූජාෙ අනන්ත ඵල දාය් 
ෙන්වන් ය” යි ්ියා වතදුන් ෙහන්වස් සා දවයන් පර ්්ෂිණා 
ව්ාට ෙුඳ අතුදු හන් ිශය. 
 

වම් ්ථාෙ රලෝකපේපදීපකසාර නම් ගරන්ථවයන් ගන්නා ලදි. 
තුනුදුෙනට පුදා ඇති සුළු ව ය්් ෙුෙ   තමාවග් පරවයෝජනයට 
ගුනීම අනාගතවයහි අනන්ත දු්් ලුවබන බදපතල පේ් බෙ වම් 
්ථාෙ අනුෙ වත්දුම් ගනිත්ො. වම්ොවය් බදපතල බෙ වනා  ත් 
ඇතුම්හු ්ිසි සුල්ිල්ල්් නුතිෙ ිශහාදෙල දාගුේෙල වබෝධිෙල 
පුදා ඇති පහන් තමන්වග් උෙමනා ෙලට තුනින්තුන වගන යති. 
පහන් ෙල වතල් ගනිති. ඉ ල් මුසුන් හා  ාජන තමන් වග් උෙමනා 
ෙලට වගන යති. ව්ාඩි මල් ආදිය වගන යති. නපුදු ිශපා් ඇති 
ිශය හු්ි බුිශන් ඒොයින් ෙළ්ිත්ො. 
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මල  පිීණ්ේ අනුසස  

සුමන මල ෙරැ 
අප බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ජීෙමාන ්ාලවය් දජගහ නුෙද 

බිම්බිසාද දජතුමාට දිනපතා මල් සපයන සුමන නම් මිනිවස්් 
ිශය. එ්් සමවය්් හි තථාගතයන්  ෙහන්වස් වපදෙදු ්ාලවය් 
මහා  ි්්ෂු සංඝයා ිශසින් පිරිෙදන ලදුෙ සෙණ්් ඝණ බුදුරැස් 
මාලාෙන් ිශහිදුෙමින් මහත් ෙූ බු ්ධ්ානු ාෙවයන් බු ්ධ් ලීලාවෙන් 
පිඬු පිණිස දජගහ නුෙදට ෙන් වස්්. දජුට සමන් මල් නුළිය්් 
වගන යන්නා ෙූ සුමන මල් ්දු ෂේෙර්ණ දා්මි මාලාවෙන් හා 
ව තිස් මහා පුදුෂ ල්්ෂණ අසූ අනුඛ්යඤ්ජනවයන් වාෝ ාෙත් ෙූ 
දුෙන් පහන් ගස්් ෙුනි තථාගතයන් ෙහන්වස් වග් ශ්රී ව හය දැ්, 
අතිාය පහන් ෙූ සිත් ඇත්වත් ්ුම්ින් තථාගතයන් ෙහන්වස්ට 
පූජාේ් ්දන්වනම්ව ෝ යි සිතනුවය් පූජා ්ිරීමට අන් ව ය්් 
වනා ්්වන් දජුට වගන යන්නාෙූ වම් මලින් තථාගතයන් ෙහන්වස් 
පු මියි සිතා නුෙත “දිනපතා දජුට වගන ගිය වම් මල් වනා වගන 
ගියවහාත් දජු ්ිපී මා සිද ්දන්නට   පිළිෙන, එවහත් ්දන්නට 
ව ය්් නුත. දජු මට ්දන ව ය්් ්දාො. වම්ො දජුට වගන 
යාවමන් ඔහු මට ව තත් ව න්වන් වම් ආත්ම  ෙවය් ජීෙත් වීමට 
තදම් සුළු ව ය්ි. වම් මලින් බුදුන් ෙහන්වස් පිදුෙවහාත් මට එය 
අවන්් ්ල්ප ව්ෝටීන්හි සුප වගන ව න පින්් ෙන්වන්ය. ඒ 
නිසා ෙන්න්් වේො, වම් මල මම බුදුනට ම පු මි” යි සිතා 
පළමුවෙන් මල් ව මිට්් වගන  තථාගතයන් ෙහන්වස් ව සට ිශසි 
්වළ්ය. ඒ මල් එ්්ුදු බිම වනා ෙුටී තථාගතයන් ෙහන්වස් 
මතුවයහි අහස් හි ිශයන්් වමන් සුදී සිටිවය්ය. එය දැ් අතිායින් 
පහන් ෙූ සුමන තෙත් මල් ව මිට්් වගන බුදුදදුන් ව සට ිශසි 
්වළ්ය. ඒ මල් බුදුදදුන්  ්ුණු පසින් තිදය්් වමන් සෑදී අහස්හි 
සිටිවය්ය. තෙත් ව මිට්් ිශසි ්වළ්ය. ඒො  තථාගතයන් ෙහන්වස් 
පිටිපසින් තිදය්් වස් සෑදී සිටිවය්ය. තෙත් ව මිට්් ිශසි ්වළ්ය. 
ඒො තථාගතයන්  ෙහන්වස්වග් ෙම් පසින් තිදය්් වස් සෑදී සිට 
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ගත්වත්ය.  බුදුදජාණන් ෙහන්වස් රිදීපටින් ෙසන ල ් ්ු වස් 
ඉදිරියට ෙුඩම ්ළහ. මල්   එ්්ුදු වනාෙුටී තථාගතයන්  
ෙහන්වස් අනුෙ ගිවය්ය. තථාගත ාරීදවයන් නි්්ම  උන්ෙහන්වස් 
ෙටා තුන්යල්් ගමන් ව්ාට ඉදිරියට දුෙන්නා ෙූ බුදුරැස්  හදාෙන් 
නිසා ඒ මල් ෙඩාත් වාෝ ාෙත් ිශය. ඒ පරාතිහාර්ය දැ් සතුටට පත් 
ජනයා ඔල්ෙදසන් නගමින් සළු උඩ  මමින් සළු හිස ෙට 
්ද්ෙමින් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ඉදිරිවයන් ගමන් ගත්හ.  
තථාගතයන් ෙහන්වස්   මල්්දුවග් ගුණය පරසි ්ධ් ෙනු පිණිස 
නගදවය් පරධ්ාන මාර්ගවය්ම ගමන් ්ළහ. මල් ්දුවග් ස්ල 
ාරීදය පස්ෙන්් පරීතිවයන් පිරී ඉතිරී ගිවය්ය. ඔහු මඳ දුද්් 
තථාගතයන් ෙහන්වස් හා ගමන් ව්ාට මවනෝසිලා දසවයහි 
ගුවලන්නා්් වමන් බුදුරැස් තුළට ෙු  උන්ෙහන්වස්ට ස්තුති 
ව්ාට ෙුඳ හිස් පුස වගන වග ද ගිවය්ය. 

 

ඔහු හිස් පුස වගන වග ද ගිය ්ල්හි  ාර්යාෙ “මල් ෙලට 
්ුම්් ්වළහිදැ” යි ඇසීය. “තථාගතයන්  ෙහන්වස්ට පිදුවෙමි” යි 
මල්්දු ්ීය. “දැන් දජුට ්ුම්් ්දන්වනහිදැ” යි  ාර්යාෙ ඇසූ 
්ල්හි “දජු මට ්දන  ඬුෙම්් ව්වර්ො යි ජීිශත පරිතයාග ව්ාට 
මම මල් පිදුවෙමි” යි ්ියා සිදු ෙූ සියළු පරාතිහාර්ය  ඇයට ්ීය. 
අනුෙණ ගුහුණියට ඒ පරාතිහාර්ය ගුන සිත පහදා ගත වනා හු්ි 
ිශය. ඈ බිය වී සුමියාට  බුණ ෙුදී “දජෙදු නපුවදෝ ය. ්ිපුණු 
්ල්හි අත්පා සිඳවීම් ආදී මහානර්ථ ්දන්නාහ. නුඹ ්ළ ව යින් 
මට   ිශපත් සිදුිශය හු්ිය” යි ්ියා  දුෙන්   වගන දජු වෙත 
වගාස් “ව ්ෙයන් ෙහන්ස, මවග් සුමියා නුඹ ෙහන්වස්ට වගවනන 
මල් බුදුදදුන් පුදා හිස් පුස වගන වග ද ආවය්ය. මා ිශසින් මල් 
ෙලට ්ුම්් ්වළහිදැ යි ඇසු  ්ල්හි ඒ බෙ මට ්ීවය්ය. ඔහු ්ළ 
ෙදදින් මටත් ිශපත්් වේව ෝ යි මම ඔහු හුද  දුෙන්   වගන නුඹ 
ෙහන්වස් වෙත පුමිණිවයමි. ව ්ෙයන් ෙහන්ස, ඔහු ්ළ ව ය 
යහපත්්  , නපුද්්   ්ියා මම වනා නිමි. එය ්ුම්් ෙුෙත් එය 
ගුන මවග් සම්බන්ධ්ය්් නුත. මම ඔහු අත්හුද දැමීමි” යි ්ීොය. 
දජතුමා බුදුදදුන්වග් පරථම  ර්ානවය්දීම වසෝොන් ඵලයට පුමිණි 
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ආර්ය ාරාේවය්ි. එතුමා අනුෙණ ගුහුණියට වමතදම් මහත් 
පරාතිහාර්යය්දී   සිත පහදා ගත හු්ි වනාවී යයි සිතා, ්ිපුණු 
ආ්ාදය්්  ්්ො “්ිවම්්  මට වගනා මල් තිවග් සුමියා බුදුනට 
පිදුවේ දැ” යි ඇසීය. “එවස්ය, ව ්ෙයන් ෙහන්ස” යි පිළිතුදු 
දුන්නීය. එ්ල්හි දජතුමා “ඒ මිනිසා හුද දැමීමන් තී ්ළ ව ය ඉතා 
යහපති. මාවග් මල් පූජා ්ළහුට ්ළ යුත්ත මම  නිමි” යි ්ියා 
ඇය පිටත් ්ද හුද ෙහා වගාස් ඒ පරාතිහාර්යය නදඹමින් 
තථාගතයන් ෙහන්වස් සමග ම ගමන් ්වළ්ය. ාාස්තෘන් ෙහන්වස් 
දජුවග් පරසා ය දැ් අණවබද හසුදුෙන වීථිවයහි ම ගමන් ව්ාට 
දජවග ද සමීපයට පුමිණි වස්්. දජතුමා පාතරය වගන 
තථාගතයන්  ෙහන්වස් දජමුදුදට ෙඩමො ගන්නට සිතුවේය.  
තථාගතයන් ෙහන්වස් දජ මිදුවලහිම ෙුඩ හිඳිනු ්ුමති ආ්ාදය 
දැ්්ෙූහ. දජතුමා වලෝ්නාථයන් ෙහන්වස් වග් අ හස දැන ෙහ ෙහා 
එහි මණ්ඩපය්් ්දවීය.   ාගයෙතුන් ෙහන්වස්  ි්්ෂු සංඝයා හා 
එහි ෙුඩහුන් වස්්. තථාගතයන් ෙහන්වස් දජවගට වනා ෙුඩ 
එළිමහවනහිම ෙුඩ සිටිවය් මල්්දුවග් ගුණය මහජනයා අතද 
ෙඩාත් පර්ට ෙනු පිණිස ය. දජතුමා බුදුන් පරමුඛ් මහා සංඝයාට 
 න් දිණ. තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙළඳා අෙසානවය් අනුවමවෙනි 
බණ ෙදාදා පළමු පරිදි ම මල් ිශයන් මල් තදි තිබියදී ම මහ 
වපදහරින් මහජනයා සමඟ ම වෙවහදට ෙුඩම ්ළ වස්්. 
උන්ෙහන්වස් ගඳ ්ිළියට පිිශවසන ්ල්හි ඒ මල් ගඳ්ිළිය වදාද්ඩ 
ෙුටිණ. 

 

දජතුමා මඳ දුද්් තථාගතයන් ෙහන්වස් හා ගමන් ව්ාට 
නුෙතී මල්්දුො වගන්ො “නුඹ මට වගවනන මල් ්ුම්් සිතා 
බුදුනට පිදුවෙහිදැ” යි ඇසීය. “එව්වණහි මට ඇති ෙූ බලෙත් 
චිත්තපරසා ය නිසා දේජුදුෙන් ෙහන්වස් මා මදවතාත් මදත්ො 
දටින් වනදපවතාත් වනදපත්ො යි ජීිශතය පරිතයාග ව්ාට ඒ මල් 
පිදුවෙමි” යි මල්්දු ්ීය. දජතුමා ඔහුවග් ්රියාෙ ගුන පුහුදී 
“නුඹ මහා පුදුෂවය්ු” යි ඔහුට පසසා ඇතුන් අටව වන්ුන්  , 
අසුන් අටව වන්ුන්  , දාායන් අටව වන්ුන්  , දාාියන් 
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අටව වන්ුන්  , මහාර්ඝ පළඳනා  , ්හෙනු අට හස්්  , 
සර්ොලං්ාදවයන් සුදසූ ්ාන්තාෙන් අට ව වන්ුන්  , ගම් අට්් 
  යන වම් සියල්ල ඔහුට පරදානය ්වළ්ය. සියල්වලන් අට බුගින් 
ඇති බුිශන් සේවාෂේටක නම් ෙූ ඒ පරිතයාගය මල්්දු ඒ 
පූජාවෙන් එදින ම ලුබූ අනුසස ය. 

 

ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් “සුමන මල්්දුවග් පූජාෙ 
නිමිත්වතන් අ  උ ෑසන පටන්ම මහා පරීති වඝෝෂාේ් පෙත්වන් ය. 
ඔහුට ඉන් ලුවබන්නාෙූ ිශපා්ය ්ුම්් ව ෝයි තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වගන් අසමි.” යි සිතා  උන්ෙහන්වස් වෙත එළඹ 
“මල්්දුට ඒ පූජාවෙන් ෙන ිශපා් ්ෙවර් ” යි ඇසූහ. 
“ආනන් ය, වම් මල්්දු ිශසින් ්දන ල ්  සුළු ව්ාට වනා සිතෙ. 
වහවතවම් මා හට දිිශ පුදා ඒ පූජාෙ ්වළ්ය. වහවතවම් මා 
ව්වදහි ඇති ්දගත් ඒ චිත්තපරසා වයන් ්ල්ප ල්්ෂය්් 
දුර්ගතිය්ට වනා පුමිවණත්ය. එවත්් ්ල් ඔහු ව ේ මිනිස් සුප 
ිශඳ අන්තිවම්දී සුමන නම් පවස් බුදු ෙන්වන්ය” යි තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ෙදාළ වස්්. 

(වම් ්ථාෙ  ම්පියා අටුොවෙන් ගන්නා ලදී  

 

නොගවිමොන වස තුව 
වම් මහා  ද්ර්ල්පවයහි අප වගෞතම බුදුදජාණන්   

ෙහන්වස්ට ්ලින් වලාෙ පහළ වී ෙදාළා ෙූ ්ාායප  බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස්වග් ධ්ාතුන් පිහිටො එ්ල ිශසූ සුදැහුෙත්හු වයාදුන්් 
උසුති ස්ෙර්ණ චචතයය්් ්දෙූහ. ඒ චචතයයය පිරිෙද සහිත 
්ි්ී දජතුමා හා නුෙද ෙුස්වසෝ  ,  නේ ෙුස්වසෝ   දිනපතා 
වබාවහෝ මල් වගන වගාස් පු න්නාහ. එබුිශන් මල් දුර්ල  ිශය. 
එ්්  ෙස්් උපාස්වය්් මල් වසායනු පිණිස මාලා්ාද වීථිවය් 
ඇිශ  එ්් ්හෙණුේට එ් බුගිනි දු මල් වසායා ගත වනාහී 
්හෙණු අට්්   රැවගන මල් ෙත්ත්ට ගිවය්ය. ඔහු එහි වගාස් 
“වම් ්හෙණු අටට මල් අට්් වහෝ ව ෙ” යි ්ීය. “මල් සියල්ල 
වනලා දී දැන් අෙසන්ය.” යි මල්්දු ්ීය. උපාස් වතවම් “මල් 
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ඉතිරි වී ඇත්නම් මම වසායා ගන්වනමි” යි ්ීය. “එවස් නම් 
උයවනහි ඇිශ  වසායා ගන්න” යයි මල්්දු ්ීය. උපාස් උයනට 
පිිශස ඇිශදිනුවය් බිම ෙුටී තිබූ මල් අට්් ලුබ ඒො මල්්දු වෙත 
වගනුිශත්  ්්ො ඔහුට ්හෙණු අට ගන්නට ්ීය. “වම් මල් ලුබී 
ඇත්වත් ඔබ පිවනන් ය. ඒනිසා වම්ොට මම මු ල්් වනා ගනිමි” 
යි මල්්දු ්ීය. “මම වනාමිලවය් මල් වගන  ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්ට වනා පු මි” යි ්ියා ්හෙණු අට ඔහු ඉදිරිවය් තබා මල් 
වගන  චචතය ්දා වගාස් පහන් සිතින් පිදුවේය. උපාස් ඒ 
පිවනන් මදණින් මතු තේතිසා ව ේවලාෙ උපන, තුන්ව්ෝටි 
සුටල්්ෂය්් අෙුදුදු ආයුෂය වගවී ගිය පසු ඔහු චුතෙ නුෙත 
එහිම උපන්වන් ය. වමවස් නුෙත නුෙත ව ේවලාෙම උපන් ඔහු 
අප බුදුන් සමවයහි   එහිම ිශසුවේය. 

දින්් මුගලන් මහ වතදුන් ෙහන්වස් ව ේවලාෙ 
චාරි්ාවෙහි හුසිවදන වස්්්. මහත් ෙූ ා්වේතහස්තිදාජය්ු පිට 
නුගී අප්සදා සමූහයා ිශසින් පිරිෙදන ලදුෙ පුන්සඳ වමන්, 
හිදුවමන්, දිසාෙන් ආවලෝ් ව්වදමින් මහත් ෙූ දිෙයානු ාෙවයන් 
අහස් හි ගමන් ්දන ඒ ව ිශයා දැ් ඔහු වෙත ෙුඩම ්ළහ. 
ව ේපුත් වතදුන් ෙහන්වස් දැ් ඇතු පිටින් බුස උන්ෙහන්වස්ට 
ෙුඳ සිටිවය් ය. එ්ල්හි වතදුන් ෙහන්වස් ඔහු අමතා “වතාප වම් 
මහා සම්පත්තිය ලදුවය් අතීතවයහි ්ළ ්ිණම් ්ුාලවය්ින් දැ” යි 
ිශචාළ වස්්. එ්ල්හි ව ේපුත් 

  
අේවඨෙ මුත්ත පුප්ඵානි ්ස්සපස්ස මවහසිවනා, 
ථූපස්මිං අ ිවදාවපසිං පසන්වනා වසහි පාණිහි, 
වතන වම තාදිවසා ෙණ්වණෝ වතන වම ඉධ් මිේඣති 
උප්පේජන්ති ච වම ව ාගා වය ව්චි මනවසා පියා. 
 

“හිමියනි, මම අතීතවය් ්ාායප බුදුදජාණන්   ෙහන්වස්වග් 
ස්තලපයට නටුවෙන් ගිලිහී ෙුටුණ මල් අට්් පහන් සිතින් සියතින් 
පිදුවෙමි. මාවග් ්ාන්තිමත් ාරීද ෙර්ණය ඒ පිවනන් ඇතිිශය. 
මාවග් වම් දිෙය සම්පත්තිය ඒ පිවනන් ඇතිෙූේි. සිතට පරිය ෙූ 
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අනල්ප දිෙය ව ෝජනාදී ෙස්තුහු මට ඒ පිවනන් පහළ ෙන්නාහ” යි 
්ීය. 

(ිශමානෙත්ථු අටුොවෙන්  

වම්ල මල් පු නුෙන් ිශසින් සිතට ගත යුතු ෙු ගත් 
්දුණ්් ඉහත දැ්්ෙූ ්ථාවෙහි ඇත්වත් ය. එනම් උපාස් තුන 
ිශසින් මල් වනාමිලවය් වනා ගුනීමය. පූජාෙ දානයටම අයත් 
පින්ි. දානය වත්දුම් ්ද ඇත්වත් “අත්තුප්දණ පරිච්චාග 
වච්තනාෙ” ්ියා ය. එනම් තමාට සම්පූර්ණවයන් අයිතිය ඇති 
ෙස්තුේ් අනුගරහ ොවයන් වහෝ පූජා ොවයන් අනි්්ුට 
පිරිනුමීම ය. මිල්් ව න්වන් නුතිෙ නි්ම්ම අනුන්වගන් ව ය්් 
වගන තෙත් ව්වන්ුට දීම වහෝ පිදීම ෙු ගත් දීම්් වහෝ පිදීම්් 
වනා වේ. ෙු ගත් ෙන්වන් තමා වෙවහසී සපයා ගත්ත ෙූ වහෝ 
මිලයට ගත්තා ෙූ වහෝ ව ය්් දීම හා පිදීම ය. උපාස් තුන මල් 
වනාමිලවය් වනාගත්වත එවස් ගන්නා ල ් ්් පිදීවම් ෙු ගත් 
්ම්් නුති බුිශනි. වම්ල වබාවහෝ ව නා තමන් මහන්සි වී මල් 
සුපයීම්් වහෝ මිලයට ගුනීම්් වහෝ වනාව්ාට අනුන් වගවනන 
මල්ෙලින් ටි්්් වගන පු න්නට බලාවපාවදාත්තු වෙති. එවස් 
්දන පූජාෙල ෙු ගත් ්ම්් ෙටිනා්ම්් නුති බෙ සුල්ිය 
යුතුය.  

 

පූජාේ් ්ිරීමට තමා අයත් ව ය්් තිබිය යුතුය. 
ව්වන්ුවග් ව ය්් තෙත් ව්වන්ු ිශසින් පූජා වනා ්ළ හු්ි 
ය. පූජා ව්වළ්   එය පූජාේ් වනා වේ. ව්වන්ු ිශසින් මල් 
පහන් ගිලන් පස ආදී පූජාද්රෙය පිළිවයල ව්ාට පූජාසනය මත 
තබා පූජා ්ිරීමට ගාථා ්ියන ්ල්හි තෙත් වබාවහෝ ව නා එ්තුෙ 
පූජා ්ිරීවම් ගාථා ්ියත.ි එවහත් ඔෙුන් ිශසින් පූජා ්දන ඔෙුනට 
අයිති ්ිසිම ෙස්තුේ් එහි නුත. පූජා ්දන ෙස්තුේ් නුතිෙ 
එවස් ගාථා ්ීම වත්දුම්් නුති ෙුඩ්් බෙ   සුල්ිය යුතුය. පූජා 
්ිරීවම් වත්දුම වනා  ත් බුිශන් ඇතුම්හු අනුන් මල් වගනෙුත් 
අසුන මත තබා පු න ්ල්හි එ්තු වී ගාථාෙ ්ියුෙවහාත් තමන් 
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පූජාේ් ්ළා වෙතියි සිතති. වම් ්දුණු වත්දුම් වගන පින් 
සිදුෙන සුටියට මල් පහන් ආදිය පු ත්ො. 

 

සුළුගුළු උපොසෙ 
සුළුගුළු උපාස් යනු සිංහල වබෞ ්ධ්යන් අතද පරසි ්ධ් 

නවම්ි. ඒ නම පරසි ්ධියට පත්ෙ ඇත්වත් සුළුගුළු උපාස්තුමාට 
මලිය මහාව ්ෙ නම් ෙූ දහතන් ෙහන්වස්වග් ආදාධ්නවයන් පණ 
තිබියදී ම තේතිසා ව ේ වලාෙට යන්නට ලුබීම නිසා ය. 
ව ේවලාෙදී ඔහුට නානාපර්ාද සම්පත් ඇති වබාවහෝ ව ිශයන් 
ඇසින් ම දැ් ගත හු්ි ිශය. උපාස් තුමා සිළුමිණි සෑය 
සමීපවයහි සිටි ්ල්හි ද්්තෙර්ණ ෙස්තරා දණවයන් සුදසී 
ද්්තචාන්ධ්ෙයන් වයදූ පරොල දථය්ින් එ්් ව ිශවය්් එහි 
ආවේය. ඔහුට ද්්තෙර්ණ ෙස්තරා දණවයන් සුදසුණු 
සුදංගනාවෙෝ දත් චාමද වගන පෙන් සලති. එවස්ම සුදසුණු 
තෙත් වබාවහෝ ව ේලිවයෝ ඔහු සතුටු ්දෙනු ෙස් ඔහු ඉදිරිවය් 
සුමිහිරි ගී ගයති. තලර්යයන් ො නය ව්වදති. නටති. ද්්තෙර්ණ 
ෙස්තරා දණවයන් සුදසී ද්්තෙර්ණ ඡතරධ්ෙජපතා්ාෙන් වගන 
වබාවහෝ ව ිශවයෝ ඔහු පිරිෙදා ගමන් ්දති. එවස් මහත් ෙූ 
ව ්ොනු ාෙවයන් මහත් ෙූ ඓා්ෙර්යවයන් හුසිවදන ඒ ව ිශයා 
දැ් උපාස් වතවම් “හිමියනි, වමබඳු සම්පත්තිය්් ඇතිය්ු මීට 
වපද මා ්ිසි දින් දැ් නුත. වම් සම්පත්තිය වමාහුට ලුබී 
ඇත්වත් ්ිනම් පින්ින්දැ” යි ඇසීය. 

 

එ්ල්හි වතදුන් ෙහන්වස් ්ියන්නාහු “උපාස්ය, වමාහු 
වපද ජාතිවය් වච්තිය ිශහාදය සමීපවය් ගම් වගාපලු  දුවේි. 
ඔහු එ්් දිවන් අනි්් වගාපලු  දුෙන් හා ගෙයන් වගන දැදුදු 
ඔය වෙත වගාස් ගෙ සමූහයට තණ ්න්නට හුද වතවම් 
ෙුලිතළාේ ්රීඩා ්දන්වන් ෙුලි එ්තු ව්ාට සෑය්් තනා 
දත්මල් ෙනයට පිිශස වබාවහෝ මල් වනලා වගනෙුත් එහි පුදා මල් 
වනා ිශයවළනු පිණිස පුන් ඉස හිදුරැස් ෙළ්ණු පිණිස අතු ්ඩා 
වගනෙුත් ආෙදණය්් ව්ාට සිත පහදා වගන සෙස ගෙයන් වගන 
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නිෙසට ගිවය්ය. අදින දාතරිවය් හට ගත්තාෙූ ආබාධ්ය්ින් ්ළුරිය 
්ළ ඔහු වමහි උපන්වන්ය. වම් ඒ මල් පූජාවෙන් ඔහු ල  
සම්පත්තිය ය” යි ෙදාළ වස්්. එය අසා උපාස් වතවම් මහත් 
වසාම්නසට පුමිණිවය්ය. 

 

මල්, ජනයන්වග් වනත් සිත් පිනෙන වාෝ ාේ් හා 
සුගන්ධ්ය්්   ඇත්තාෙූ ජනපරිය ව ය්ි. එය පිදීවම් පිවනන් 
ිශවා්ෂවයන් උපනුපන් ජාතිෙලදී දෑප වාෝ ාෙ ඇති වේ. 
ස්ෙර්ණතිල්ාෙට පුදුෂයන් ොී ෙන, උමතු ෙන දෑප වාෝ ාේ් 
ඇති ෙූවය් මල් පූජාවෙනි. උපනුපන් තුන වබාවහෝ ව නාට පරිය 
පු ්ගලවය්ු වීමට   මල් පූජාෙ ිශවා්ෂවයන් වහ්තු වේ. 

  

පහන  පූජොණ්ේ අනසුස  

“දීපරදෝ රහාති චකේඛුරදා” යනුවෙන් පහන් ව න, පු න 
තුනුත්වත් ඇස් ව න්වන් වේ යයි තථාගතයන්  ෙහන්වස් ෙදාළ 
වස්්. ආවලෝ්ය ඉතා පරවයෝජනෙත් ෙටිනා ව ය්ි. ඇස් ඇත්වත් 
  ආවලෝ්ය නුති තුන අන්ධ්වය්ි. ඇසින් පරවයෝජන ලුබිය 
හු්්ව්් ආවලෝ්ය ඇති තුනදී පමවණ්ි. එබුිශන් ආවලෝ්ය දීම 
ඇස් දීම්් ෙුනි වේ. ආවලෝ්ය පිදීම ඇස් පිදීම්් ෙුනි 
පින්්වම්ි. සෑම පින්ින් ම ව ේමිනිස් සුප ලුබිය හු්ිය. ඒ ඒ 
පින්්ම්ෙලින් ිශවා්ෂවයන් ලුවබන අනුසස්   ඇත්වත්ය. පහන් 
පූජාෙ පරඥාෙ ලුබීවම් ිශවා්ෂ පින්්වම්ි. උපනුපන් තුන වහාඳ 
ඇස් ලුබීමටත්, ාරීද ්ාන්තිය ලුබීමටත්, වමය වහ්තු වේ. දිෙුස් 
ලුබීමට   වමය ිශවා්ෂ පින්්වම්ි. 
 

අප බුදුසස්වනහි දිෙුස් ඇතියෙුන්වගන් අගතුන් පත් ෙූවෙෝ 
අනුදු ්ධ් වතදුන් ෙහන්වස් ය.  උන්ෙහන්වස් පදුමුත්තද බුදුදදුන් 
හමුවේදී ධ්නෙත් මනුෂයවය්්ෙ සිට බුදුදදුන් පරමුඛ් මහා සංඝයාට 
සතිය්් මහ  න් දී අෙසාන දිනවය් පිරිෙද සහිත තථාගතයන් 
ෙහන්වස්ට ෙටිනා ෙස්තර   පුදා දිෙුස් ඇතියෙුන්වගන් අගරස්ථානය 
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පුතලහ. පදුමුත්තද බුදුදදුන් පිරිනිවීවමන් ඒ ධ්නෙතා මහා සංඝයා 
ෙහන්වස් වෙත එළඹ “දිෙුස් ලුබීමට ්ළ යුත්වත් ්ිමදැ” යි ඇසීය. 
“උපාස්ය, එය සඳහා පරදීපදානය ව න්නට ෙටවන්ය” යි සංඝයා 
ෙහන්වස් ෙදාළහ. ඔහු යහපතු යි ගිිශස පදුමුත්තද බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස්වග් ධ්ාතු පිහිටො ්ළ සත් වයාදුන් ස්ෙර්ණ චචතයය 
වෙත  හස බුගින් පහන් දැල්ිශය හු්ි පහන් ගස්  හස්් ්දවීය. 
ඒො ළඟට ්ුඩා ෙූ  ඒො ළඟට තෙත් ්ුඩා ෙූ   හස් ගණන් පහන් 
ගස් ්දවීය. එවස් ව්ාට මහා පහන් පූජාේ් ්වළ්ය. ඉන් ්ල්ප 
ල්්ෂය්ට පසු නුෙත   වහවතවම් ්ාායප බු ්ධ් ්ාලවය් 
බදණුස් නුෙද වපාවහාසත් පෙුල් ඉප  වබාවහෝ දන් තුටි 
සා ො ගිවතල් පුදො මු  ස්ුදු ්ුටය බුගින්   තබා ඒ තුටි 
එ්ින් එ්ට ගුවටන පරිදි ්ාායප බුදුන්වග් එ්් වයාදුන් ස්ෙර්ණ 
චචතයය ෙටා තබා ිශාාල දන්තුටිය්් ්දො එහි පහන් ෙුටි 
 හස්් තබා  ල්ො හිස මත තබා චචතයය ෙටා සර්ෙ දාතරිවය් ම 
ඇිශදිමින් මහා පහන් පූජාේ් ්වළ්ය. 

  

පඤ ෛීපිෙො භිෙ ෂුණීන  වහන ණ්ස  
්ල්ප ල්්ෂයය්ට වපද අතීතවය් එ්් ්වප් හංසෙතී 

නගදවය් ආදාමවයන් ආදාමය ෙන් නාවේ ඇිශදින ්ාන්තාේ් 
ෙූොය. ජ එ්් මාවස් වපෝය දිනය් එ්් වබෝධි ෙෘ්්ෂය්් වෙතට 
පුමිණ එහි සිත පහදා වබෝධිමූලවය් හිඳගත්තාය. ජ ඉතා 
වගෞදෙවයන් වදාවහාත් මුදුවන් තබා වබෝ දු්ට ෙුඳවගන මහත් 
වසාම්නසින් “ඉදින් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් අනන්ත ගුණ ඇති වස්්් 
නම්, අසම අපරතිපු ්ගල ෙූ වස්්් නම් වම් වබෝධීන් ෙහන්වස් 
පරාතිහාර්යය්්  ්්ෙන වස්්්ො. වම් වබෝධීන් ෙහන්වස් දිලිවසත්ො” 
යි සිතුොය. එව්වණහි වබෝ දු් දිලිසිණ. සියලු වබෝ දු් 
ස්ෙර්ණ ෙර්ණ ිශය. සෑම තුනම ආවලෝ්ය පුතිරිණ. ඒ 
පරාතිහාර්යවයන් අතිායින් වසාම්නසට පත් ජ වතාවමෝ සතිය්්ම 
වබෝදු් මිල ිශසුොය. සත්ෙන දින දාතරිවයහි පූජාසනය මත පහන් 
 හස්් දැල්ෙූො ය. ඒ පහන් පසු දින ඉද උදාෙන වත්්ම දැල්ිශණ. 
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පසු ්ාලවය් ජ ්ලුරිය ව්ාට තේතිසා ව ේවලාෙ 
උපන්නාය. ඈට එහි සුටවයාදුන්් උස තිස් වයාදුන් පළල 
පඤ්චදීපි්ා නම් ිශමානය්් පහළ ිශය. එහි ගණන්් නුති පහන් 
දැල්වෙන්වන් ය. ඇයට  ්්නට ්ුමති උඩ යට සදස ඇති සියල්ල 
ඇසට වපවනන්වන් ය. ගස්ෙලින් පර්ෙතෙලින් ඇයට ආෙදණය්් 
වනාෙන්වන් ය. ඒ පිවනන් ම ජ අසූෙද් ව ෙරදුන්වග් බිසෙ ෙූොය. 
සියෙද් ස්්ිශති දජුන්වග් වමවහසිය ෙූොය. උපනුපන් සෑමතුනම 
ඇය පිණිස  හස් ගණන් පහන් දැල්ිශණි. ජ වමවස් ව ේමිනිස් 
ව ගතිවයහි ්ල්ප ල්්ෂය්් සම්පත් ිශඳ අන්තිම ජාතිවය් අප 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් සස්වනහි පුිශදිෙ සත් අෙුදුදු ිශවයහි ම 
සේ ව්වලසුන් නසා දහත් ෙූොය. සත් අෙුදුදු ිශවයහිම ජ 
උපසම්පදාෙ   ලුබුොය. ඇය ෙසන සෑම තුනම ඇය උව සා 
පහන් පස්් දැල්ිශණ. 

 

සතසහස්සිවතා ්ප්වප යං දීපම දිං තදා, 
දුග්ගතිං නා ිජානාමි පඤ්චදීපානි ං ඵලං. 

වම් පඤ්චදීපි්ා ස්ථිශරියවග් පර්ාානය්ි. වමයින් ්ල්ප 
ල්්ෂය්ට වපද ඒ ්ාලවය් මම යම් පරදීප දානය්් දුන්වනම්   
එතුන් පටන් වම් ෙනතුදු දුර්ගතිය්ට වනා පුමිණිවයමි. වම් 
පරදීප පස පිදීවම් අනුසසය යනු එහි වත්දුම ය. 

(අපදාන පොළිණ්යන ) 

 

සුවඳ පූජොණ්ේ අනුසස  

දුම්් ොවයන්  , ෙතුද්් වතල්් ්ල්්ය්් චූර්ණය්් 
ොවයන්  , සුෙඳ පූජා ්ළ හු්ි ය. සඳුන් ්පුදු මල් ආදී සුෙඳ 
ඇති ද්රෙයයන්   සුගන්ධ් පූජාේ් ොවයන් පිදිය හු්ිය. සුෙඳ 
පූජාවෙහි ිශවා්ෂ ආනිසංසය්් ොවයන් ්ිය යුත්වත් උපනුපන් 
ජාතිවය් අනයනයන්ට පරිය පු ්ගලවය්ු වීමය. 
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සි ්ධ්ාර්ථ නම් බුදුදදුන් ිශසූ ්ුටියට සුෙඳදුම් දුන් පින්ෙවත්් 
ඒ පිවනන් ්ල්ප අනූසතද්් ව ේමිනිස් ව ගතිවයහි වබාවහෝ සුප 
ලබා අප බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් ෙුඩ ිශසූ ්ාලවය් මිනිස් වලාෙ 
ඉපි  බුදුසස්වනහි පුිශදිෙ සිේපිළිසිඹියාපත් මහදහත් නම්් වී 
සසද දු්ින් මිදී නිර්ොණ පුදයට පුමිණි උන්ෙහන්වස් 
ධ්ූපදාය්ස්ථිශද නම් ෙූහ. 

 

“යං යං වයානුපපේජාමි ව ෙත්තං අථ මානුසං, 
සේවේසම්පි පිවයා වහාමි ධ්ූපදානස්සි ං ඵලං 
 

චතුනෙුතිවතා ්ප්වප යං ධ්ූපම දිං තදා, 
දුග්ගතිං නා ිජානාමි ධ්ූපදානස්සි ං ඵලං” 
 

වම් ධ්ුපදාය් දහතන් ෙහන්වස් වග් පර්ාාය්ි. මම යම්යම් 
ජාතිය් උපන්වනම්   ව ිශ ෙූ  මිනිස් ෙූ   සෑම ජාතිවය් ම 
සුමටම පරිය ෙූවෙමි. එය ධ්ූපදානවය් ඵලය ය. වම් ්පින් සිේ 
අනූෙන ්වපහි යම් ධ්ූපදානය්් ්වලම්   එතුන් පටන් වම් ෙන 
වත්් දුර්ගතියට වනා ගිවයමි. වම් ධ්ූපදානවය් ඵලය ය යනු එහි 
වත්දුම ය. 

  

පැන  පිීණ්ේ අනුසස  

වමයින් අනූඑ්්ෙන ්වපහි බන්දුමතී නගදවයහි ෙතුද ඇ  
දීවමන් පෙුල ද්ින දුගී ්ත්් ෙූොය. එ්ල එහි බුදුදදුන් ඇත   
මහ සඟන ඇත   දිළිඳු ෙූ ඇයට  න් දීමට ්ිසි ෙස්තුේ් වනා 
තිබිණ. එබුිශන් ජ පහන් සිතින් ිශහාදවයහි පුන් තුබීම ්ළාය. ජ 
වතාවමෝ මදණින් මතු ඒ පිවනන් තේතිසා ව ේවලාෙ ව ේිශමන් 
 හස්් ව ෙඟනන්ට පරධ්ානෙ උපන්නාය. ජ ආයුෂවයන්   
දෑපවාෝ ාවෙන්   සුපවයන්   පිරිෙරින්   ආධිපතයවයන්   
දෑපවයන්   ාේධ්වයන්   ගන්ධ්වයන්   දසවයන්   
ස්පරෂ්ටෙයවයන්   යන ්දුණු  සවයන් අන් ව ෙඟනන් ඉ්්ම 
සිටියා ය. සසද සුරිසදන්නාෙූ ජ ඒ පිවනන් පනස් ෙවද් 
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ව ේදජුන්වග් වමවහසිය ෙූොය. ිශසිෙවද් ස්්ිශති දජුන්වග් 
වමවහසිය ෙූොය. අනූ එ්් ්ප්් මුළුල්වලහි ව ්ෙමනුෂය ව ගතිය 
හුද අන් ගතිය්ට වනා ගියාය. අහවසහි ෙුෙ   ්ඳු මුදුන්දී ෙුෙ 
  පුන් ෙුෙමනා වෙතවහාත් ඇයට සුවණ්ින් පුන් ලුවබන්වන් 
ය. ඇවග් ාරීදයට ්ිසි ිශවට් උෂ්ණවයන් පීඩාේ් වනා වීය. ජ 
වමවස් දීර්ඝ ්ාලය්් ඒ පිවනන් ව ේ මිනිස් සුෙ ිශඳ අප බුදුන් 
්ල මිනිස් වලාෙ ඉප  පුිශදිෙ සේ ව්වලසුන් නසා දහත්ෙ 
නිෙන් පුදයට පිිශසියාය. ජ බුදුසස්වනහි උ ් දායි්ා වථරි යන 
නමින් පරසි ්ධ් ෙූො ය. 

 

එ්නෙුතිවතා ්ප්වපා යං  ්ං අ දිං තදා 
දුග්ගතිං නා ිජානාමි  ්දානස්සි ං ඵලං 

වම් ඒ ස්ථිශරියවග් පර්ාානවය්ි. 
 

වමයින් එ්් අනූෙන ්වපහි යම් ජලය දීම්් ්වළම්  ඒ 
වහ්තුවෙන් වම් ෙන වත්් ්ිසිිශවට් දුර්ගතියට වනා 
පුමිණිවයමි. වමය උ ් දානවය් ඵලය ය යනු එහි වත්දුම යි. 

(ආපදාන පාළිවයන්  

පැන  පූජො ෙළ දා ියෙ  
එ්් සමවය්් හි අප  ාගයෙත් බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් 

මහත් ෙූ බි්් සඟන හා ව්ාවසාල් දට සුරිසදන වස්්් ථුන නම් 
බමුණු ගම වෙත ෙුඩම ්ළ වස්්. “ාරමණ වගෞතමවයෝ ඔෙුන්වග් 
ගම සමීපයට පුමිණියහ.” යන පුෙත එහි වෙවසන බමුණන් අතද 
පුතිද ගිවය්ය. එහි වෙවසන බරාහ්මණවයෝ මිථයා  ෘෂ්ටි්වයෝ ය. 
මසුවදෝ ය. බුදුදදුන් ව්වදහි අපරසන්නවයෝ ය. ඔෙූහු “ාරමණ 
වගෞතමයන් අප ගමට පුමිණ ඔෙුන්වග්  හම වමහි පුතිද 
ෙුෙවහාත් වම් ජන සමූහයා ඔෙුන්වග් ්ීම පිළගින්වනෝ ය. ඉන්පසු 
අපවග් බරාහ්මණ ධ්ර්මයට වමහි තුන්් නුති ෙන්වන් ය.” යි බිය 
වී බුදුදදුන් ගමට ඇතුළු ිශය වනාවහනු පිණිස තුන තුන ගං 
ඉෙුවදහි තිබූ යාතරාෙන් ඉෙත් ්දෙූහ. ඒ ඬු බිඳ දැමූහ. පුන්හල් 
නුති ්ළහ. ොසය ්ළ හු්ි ාාලා නුති ්ළහ. එ්් ළිඳ්් ඉතිරි 
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ව්ාට අන් සියළු ළිං ෙසා දැමූහ.   ාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඔෙුන්වග් 
ිශපර්ාදය දැ් අහස් ගමනින් ගඟින් එවතදෙ ්රමවයන් බමුණු 
ගමට ෙුඩ මාර්ගවයන් ඉෙත්ෙ එ්්තදා ගස් වසෙවණහි 
බි්්සඟන පිරිෙදා ෙුඩහුන් වස්්. 

 

පුන් වගන යන්නාෙූ වබාවහෝ ස්තරීහු  ාගයෙතුන්  ෙහන්වස් 
සමීපවයන් එමඟින් පුන් වගන ගිවයෝය. ්ලින් එගම බරාහ්මණයන් 
ාරමණ වගෞතමයන් එන ්ල්හි ්ිසිේු වපද ගමන් ්ිරීම් ආදිවයන් 
ඔෙුනට ්ිසිඳු සුල්ිල්ල්් වනා දැ්්ෙූහ. ඔෙුන් අතුවදන් එ්් 
බරාහ්මණවය්ුවග් දාාිය්් පුන් ්ළය්් වගන යන්නී   ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් පිරිෙදා ෙුඩ සිටින වබාවහෝ  ි්්ෂූන් ගමන් ිශඩාවෙන් 
පිපාසිතෙ සිටිනා බෙ වපනී “ාරමණ වගෞතමයනට වහෝ ඔෙුන්වග් 
ාරාේයන්ට සුල්ිලි වනා ්ිරීමට ගවමහි බමුවණෝ ්ති්ා 
්දවගන සිටින්නාහ. එවහත් වමබඳ පුණය්්වෂ්තරය්් ලුබ පුන් 
ටි්්්ෙත් පිළිගන්ො පින්් ්ද වනා ගතවහාත් ්ෙදා මම වම් දුුඃඛ් 
ජීිශ්ාවෙන් මිව න්වනම්දැ” යි සිතා “මාවග් ස්ොමියා හා ගම් 
ෙුසිවයෝ මට ්දන  ඬුෙම්් ව්වදත්ො. මම වම් 
පුණය්්වෂ්තරවයහි පානීය දානය්් ව මි” ය යි අනය ස්තරීන් ිශසින් 
ෙළ්්ෙත්දී ම ජීිශතාවප්්්ෂාෙ හුද හිස තුබූ පුන් ්ළය වගන බිම 
තබා තථාගතයන් ෙහන්වස්ට පසඟ පිහිටුො ෙුඳ පුන් පිළිගන්නා 
වස් යාඥා්ළාය. 

 

එ්ල්හි තථාගතයන් ෙහන්වස් ඇයට අනුගරහ පිණිස පුන් 
වපදහා අත්පා සිසිල් ව්ාට පුන් බීම   ්ළ වස්්. ්ළවයහි පුන් 
මඳ්ුදු අඩු වනා වීය. ජ වතාවමෝ ඒ පරාතිහාර්යය දැ් ඉමහත් 
පරීතියට පුමිණ  ි්්ෂුේට   පුන් පිළිගුන්ෙූොය. ඒ  ි්්ෂුෙ   
පුන් වපදහා වගන අත්පා සිසිල් ්ද පානය   ්වළ්ය. ්ළවය් 
පුන් තිබූ පරිදි ම පිරී තිබිණ. ඈ එවස් සියළුම  ි්්ෂූන්ට පුන් 
පිළිගුන්ෙූොය. පුන් ්ළය පළමු වස්ම පිරී තිබිණ. ජ වතාවමෝ 
අතිාය පරීතිවයන් පුන් ්ළය හිස තබා නිෙස බලා ගියාය. තමාවග් 
දාාිය බුදුදදුන් ඇතුළු මහ සඟනට පුන් පිළිගුන්ෙූ බෙ ඇසූ 
බරාහ්මණයා “මෑ ගම්ෙුසියන්වග් ්ති්ාෙ බිඳ මට  අෙනම්බු 
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්ළාය” යි ්ිපී බිම වපදළා ඇයට අතින් පයින් පහද දිණ. 
බමුණාවග් පරහාදවයන් දාසිය මියවගාස් පුන් පූජා ්ිරීවම් පින් 
බලවයන් තේතිසා ව ේවලාෙ උපන්නාය. ඇයට එහි 
්ල්පෙෘ්්ෂය්් සහිත අතයාලං්ාද ිශමානය්් එහි පහළ ිශය. 
ිශමන ෙටා රිදීෙන් ෙුලිතලා ඇති නිල්මුණි්් ්ඳ්් බඳු ජලය ගලා 
යන දම)ය ගංගාේ් පහළ ිශය. ිශමානය ඉදිරිපස පඤ්චෙර්ණ 
ප ්ම සමූහයන් ඇති මහා වපා්ුණ්් පහළ ිශය. එහි ස්ෙර්ණ 
වනෞ්ාේ්   පහළ ිශය. ජ එහි දිෙය සම්පත් ිශඳිමින් ිශසුොය. 

 

තථාගතයන් ෙහන්වස් ආනන්  ස්ථිශදයන් අමතා 
“ආනන් ය ළිඳට වගාස් මා හට පුන් වගන එෙ” යි ෙදාළ වස්්. 
“ස්ොමිනි, වමගම බමුණන් ළිඳ දූෂණය ව්ාට ඇත්වත්ය. එබුිශන් 
පුන් වනා ගත හු්ිය” යි ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් සුළ 
්ළහ. ව ෙනුෙ   තුන්වෙනුෙ   තථාගතයන් ෙහන්වස් පුන් වගන 
එන්නට ෙදාළහ. ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස්  ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් පාතරය වගන ළිඳ ්දා ගියහ. උන්ෙහන්වස් ගිය ්ල්හි 
පුනින් පිරී ළිඳ උතුදා යන්නට ිශය. ළිවඳහි ෙූ වීවපාතු පිදුදු ආදී 
සියල්ල පාවී වගාස් ජලය පිරිසිදු ිශය. එයින් ගලායන ජලවයන් 
ගවමහි පහත් තුන් යට ෙන්නට ිශය. ඒ පරාතිහාර්ය දුටු බමුවණෝ 
මුළු ගමම ජලවයන් යට වී යනු ඇතුයි බිය වී තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් ම පිහිට වසායා උන්ෙහන්වස් වෙත ෙහා අෙුත් ්්ෂමා 
්දො ගත්හ. එව්වණහි ජලය අතුදු හන් ිශය. ඔෙූහු  
 ාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට හා සංඝයාට ොසස්ථාන පිළිවයල ්ද දී 
පසු දින දානයට   ආදාධ්නා ්ළහ. පසුදින බුදුදදුන් ඇතුළු සඟනට 
 න් දී ඔෙූහු  ාගයෙතුන්  ෙහන්වස් වෙත පුමිණ හිඳ ගත්හ. 
එව්වණහි ව ෙඟන  තමාවග් සම්පත්තිය බලා ඉමහත් 
වසාම්නසට පුමිණ ඒ මහත් ෙූ සම්පත්තිය ලුබීවම් වහ්තුෙ 
ිශමසන්නී ඒ පුන් දීවම් පින බෙ දැන මහත් සතුටට පුමිණ “දැන් ම 
මම  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙත වගාස් උන්ෙහන්වස් ෙඳිමි. 
මනාව්ාට පිළිපන්නෙුන්ට ්දන ස්ෙල්ප ෙූ සත්්ාදවයන් මහත් 
සම්පත් ලුවබන බෙට මිනිස් වලාෙට පර්ාා   ්දන්වනමි” යි 
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අප්සදා  හස හා ිශමානයත් සමග තථාගතයන් ෙහන්වස් වෙත 
පුමිණ උන්ෙහන්වස්ට ෙුන්දාය. තථාගතයන් ෙහන්වස් ඇවගන් ම 
පරා්න ්ද මහජනයාට ඇය හඳුන්ො දී ධ්ර්ම ව ්ානා ්ළ වස්්. 
ව ෙඟන  හම් අසා වසෝොන් ඵලයට පුමිණියාය. පුමිණි පිරිසට   
ධ්ර්ම ව ්ානාෙ සාර්ථ් ිශය. (ිශමාන ෙස්තුවෙන් ගන්නා ලදී. එහි නාොිශමාන 

නමින් වමය දැ්්වේ  

 

ගිලන පස පූජොණ්ේ අනුසස  

අම්බපානාදී අෂ්ටපානත්, ඒොට සමාන ෙන ව හි වදාඩම් 
ආදිවයන් ්දන පාන ෙර්ගත්, වෙඬදු ගිවතල් සීනි සූ්ිරි සීනි 
වබෝල පුණි ස්ුදු මී පුණි තලවතල් යන වම්ොත් සියළුම 
වබවහත් ෙර්ගත් ගිලන්පස ොවයන් පිදිය හු්ිය. 

අම්බපාන-ජම්බුපාන -වචෝචපාන - වමෝචපාන - මධ්ුපාන - 
මු ්දි්පාන - සාලු්පාන - ඵාදුස්්පාන යන වම් අට අෂ්ටපාන 
නම් වේ. වම් පාන ෙර්ග සෑදිය යුත්වත් ඇල්දිවයනි. තම්බා 
සෑදුෙවහාත් ිශ්ාලවයහි ්ුප වනාවේ. ඇතුම් සුදැහුෙත්හු 
අෂ්ටපානය ම සාදා පූජා ව්වදති. අඹ, ජම්බු, අටිව්වසල්, 
ඇටනුතිව්වසල්, අමු මුද්රප්පලම්, ිශයලි මුද්රප්පලම්, ජලුවගඩි, 
්ටුවගඩි යන වම්ොයින් අෂ්ටපානය සා නු ලුවේ. 

පිළින් ෙච්ඡ වතදුන් ෙහන්වස් ිශසින් තමන් ෙහන්වස් 
ගිලන් පස පිදීවමන් අනුසස්  ාය්් ලුබූ බෙ වමවස් පර්ාා ව්ාට 
ඇත්වත් ය.  

 

ව සේජං සුගවත  ත්ො සංවඝ ගණෙදුත්තවම 
 සානිසංවස අනුවහාමි ්ම්මානුච්ඡිශව් මම, 
 

ආයුො බලො ධීවදා ෙණ්ණො යසො සුඛී, 
අනුප ් වො අනීති ච වහාමි අපචිවතා සදා 
න වම පියිශවයාවගා 'ත්ථි තස්ස නිස්සන් වතා මම 

(අපදාන පාළි  
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ආනිසංස  ාය නම් ආයුෂය, ාරීද ා්්තිය, නුෙණ, ාරීදවය් 
යහපත් පුහුය, පිරිෙද, සුපය, උපද්රෙ නුති බෙ, වගාිශතුන් පාළු 
වීම් ආදී ෙයසන නුති බෙ, ගදු බුහුමන් ලුබීම, පරියයන්වගන් 
වෙන් වනා වීම යන වම්ො ය. 

 

 ු  ධවර්ම මු ලොලි 
 ඹදිෙ පාටලීපුතර නගදවයහි බු ්ධ්ෙර්ම නමුති 

වෙවළන්ව ්් ිශය. ගුල්ෙල බඩු පටොවගන වෙළඳාවමහි 
ඇිශදින්නා ෙූ ඔහුට එ්් ෙවද්  ි්්ෂු සංඝයා පිරිෙදා 
සත්ත්ෙයනට සඟවමා්් මඟ පහදා ව මින් සත්ත්ෙයන් සසද 
්තරින් එවතද ්දෙමින්  නේ සුරිසදන්නා ෙූ  ාගයෙත් 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස් හමු ෙූහ. ඔහු දිලිවසන දන් පහන් ගස්් වස් 
බබළමින් බි්්සඟන පිරිෙදා හුසිවදන තථාගතයන් ෙහන්වස් දැ් 
ඉමහත් පරීතියට පුමිණ උන්ෙහන්වස් වෙත එළඹ ෙුඳ බුදුෙදුන්වග් 
සිරිත් වනා  න්නා බුිශන් සෙස් ්ාලවය් බතින් නිමන්තරණය 
්වළ්ය. “බුදුෙදවයෝ ිශ්ාලවයහි ආහාද වනා ෙළඳන්නාහ” යි 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙදාළ වස්්. වෙළඳ වතවම් “හිමියනි! 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශ්ාලවයහි ්ුම්් ෙළඳන වස්්්දැ” යි 
ඇසීය. ඔහුවග් පිළිිශසීම නිසා “අම්බපානය - ජම්බුපානය - 
වචෝචපානය - වමෝචපානය - ඵාදුස්පානය - මධ්ුපානය - 
මු ්දි්පානය - සාළු්පානය යන වම්ො ිශ්ාලවයහි ්ුපෙන්වන් 
ය” යි   තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙදාල වස්්. වෙළඳ වතවම් 
ස්ුදුෙලින් යු්්ත ව්ාට මුද්රි් පානය්් පිළිවයල ්ද  
තථාගතයන් ෙහන්වස් ඇතුළු මහසඟනට පිළිගුන්වීය. එය 
පිළිවගන ෙළඳා ඔහුට  හම් ව සා තථාගතයන් ෙහන්වස් 
චාරි්ාවෙහි ෙුඩම ්ළ වස්්. 

 

වෙළඳ වතවම් අන් වෙළඳුන් හා ඒ ඒ ජනප යන්හි 
වෙළඳාවමහි ඇිශදින්වන් මහාෙත්තනිය නම් ්ාන්තාදයට 
පුමිණිවය් ය. එහිදී ඔෙුන් වගනගිය පුන් අෙසන් ිශය. පුන් ලුබිය 
හු්ි තුන්් ්ාන්තාදවයහි වනා ිශණ. මිනිසුන්ට හා ගෙයන්ට 
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පිපාසාෙ සන්සිඳො ගුනීමට ්රමය්් නුති ිශය. ගිලන්පස දානය 
දුන් වෙවළන්දා පිපාසවයන් එ්ින් එ් ්දත්තෙල පුන් ිශමසමින් 
ඇිශ ්ව ්ය. එ්් ්දත්තය් මිනිස්සු ඔහු දැ් ්දුණාවෙන් අමතා 
“වම් සුළිවය් පුන් ස්ෙල්පය්් ඇත. එය පානය ්දෙ” යි ්ීහ. ඔහු 
එයින් වගන පුන් පීය. ඔහුට එහි දසය මුද්රි් පානවය් දසය වමන් 
දැනිණ. ඔහු එදා මා සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස්ට මුද්රි් පානය 
පිළිගුන්වීවම් අනුසස අ  පුමිණිවය් ෙනුයි සිතා පුදුමයට පුමිණ 
සුළිය ිශෙෘත ්ද බුලීය. සුළිය මුද්රි් පානවයන් පිරී තිබිණ. ඔහු 
එයින් ජජාෙත් ෙූ දසෙත් ෙූ මිදි පුන් බඩ පුදා බී පුන් බීමට එන 
වලස වසස්සන්ට   හඬ නගා ්ීය. සුම ව නම පුමිණ රිසි වස් 
මිදි පුන් බී මහත් පුදුමයට පුමිණිවයෝ ය. වෙළඳ වතවම් ඔෙුනට 
බුදුදදුන්වග් අනුසස් හා බුදුන් පිදීවම් අනුසස්   ෙර්ණනා ්වළ්ය. 
ගෙයන් සහිත සුමව න ඇති පමණ පානය ්වළ්   මිදි පුන් 
සුළිය හිස් වනා ිශණ. ඒ පරාතිහාර්යවයන්  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
ව්වදහි අතිායින් පරසන්න ෙූ වෙළඳ වතවම් වෙළඳාම අෙසන් ෙූ 
පසු  බුදුදජාණන් ෙහන්වස් දැ් ම සිය නිෙසට වයමි යි දජගහ 
නුෙද වේළුෙනාදාමයට වගාස් බුදුන් ෙහන්වස් දැ් ෙුඳ පිළිසඳද 
්තා ්දනුවය් ගිලන්පස දානවයන් ල  අනුසසත් සිදුෙූ 
පරාතිහාර්යයත් තථාගතයන් ෙහන්වස්ට සුළ ්වළ්ය.   තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ඔහුට  හම් ව සූහ. ෙඩාත් පුහුදුනා ෙූ වෙළඳ තුන 
බුදුදදුන්ට ආදාධ්නා ්ද පසුදින මහාදානය්් දී සිය නිවෙස බලා 
පිටත් ිශය. ඉන්පසු   දානාදී පින්්ම් ්ළා ෙූ වහවතවම් මදණින් 
මතු ව ේවලාෙ වදාවළාස් වයාදුන් දන්ිශමන් උපන්වන් ය. ඒ 
ිශමවනහි තුනින් තුන දිෙය මුද්රි් පානවයන් පිදුණු දත්නමය 
 ාජන පිහිටිවය් ය.  

(දසොහිනිවයන්  

ආහොර පිීණ්ේ අනසුස  

අතීත ්ර්ම බලවයන් සත්ත්ෙයා උපදී. පළමුවෙන් උපත 
ලබා දීමට මිස ඉදිරියට ඒ සත්ත්ෙයාවග් ජීිශතය පුෙුත්වීමට 
්ර්මය සමත් වනාවේ. සත්ත්ෙයාවග් ජීිශතය ඉපදීවමන් පසු 
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ඉදිරියට ්ල්් පෙත්වන් ආහාදවය් බලවයනි. ආහාද වනා ල  
වහාත් දිිශය වනා පෙතී. එබුිශන් ජීිශතය ඉදිරියට පුෙතීමට 
උප්ාද ෙන ආහාද දීම ජීිශතය වහෙත් ආයුෂය දීම්් වේ. ආහාද 
පිදීම ආයුෂ පිදීම්් වේ. ව්ාතදම් දෑප වාෝ ාෙ ඇතිවය්ුට ෙුෙ   
ආහාද හිඟ ෙුෙ වහාත් එය නුති වී ිශදෑප වේ. දෑපවාෝ ාෙ 
ඇතිවීමට පුෙතීමට වහාඳ ආහාද උෙමනාය. එබුිශන් දෑපවාෝ ාෙ 
ඇතිවීමට පුෙතීමට වහ්තු ෙන ආහාද දීම, පිදීම ාරීද ෙර්ණය දීම, 
පිදීම්් වේ. නිදාහාදෙ ්්ලාන්තෙ සිටින්වන්ුට අන් ්ුම්් ඇත   
සුපය්් නුත. සාගින්න නිො ගුනීමට පමණ්් වනාෙ අන් 
්රමෙලින් සුප ලුබිය හු්ි වීමටත් ආහාද ලුබිය යුතුය. එබුිශන් 
ආහාදය දීම සුපය දීම්ි. ආහාදය පිදීම සුපය පිදීම්ි. ආහාද 
වනා ලුබ ගිය වහාත් අනි්්් ්ිරීමට තබා තමාවග් ාරීදය එහා 
වමහා වගන යාමට පමණෙත් ා්්තිය්් ඉතිරි වනාවේ. ා්්තිය 
ලුවබන්වන් ආහාදවයනි. එබුිශන් ආහාද දානය ා්්තිය දීම්් වේ. 
ආහාද පූජාෙ ා්්තිය පූජාේ් වේ. ආහාද හිඟෙ වල් මස් ිශයළී 
ඉන්ද්රිය දුබල ෙුෙ වහාත් පරඥාෙ නුති වේ. පරඥාෙ ඇති වීමටත් 
ආහාද ලුබිය යුතුය. එබුිශන් ආහාද දානය ආහාද පූජාෙ  පරඥා 
දානය්් පරඥා පූජාේ් වේ. ආයුෂය - ාරීදෙර්ණය - සුපය - ාරීද 
ා්්තිය - පරඥාෙ යන ්දුණු පස සත්ත්ෙයනට ඉතා උසස් ්දුණු 
පවස්ි. එබුිශන් ඒො ලුබීමට වහ්තුෙන ආහාද දානය ආහාද 
පූජාෙ උසස් දානය්් උසස් පූජාේ් වේ. එය උසස් පින්් වේ.  

 
“ආයුවදා බලවදා ධීවදා ෙණ්ණවදා පටි ාණවදා, 
සුඛ්ස්ස දාතා වමාධ්ාිශ සුඛ්ං වසා අධිගච්ඡති, 
ආයුං  ත්ො බලං ෙණ්ණං සුඛ්ං ච පටි ාණ්ං, 
දීඝායු යසො වහාති යත්ථ යත්ථුපපේජති. 

(අංගුත්තද පංච් නිපාත  

“ආයුෂය ව න්නා ෙූ ාරීද බලය ව න්නා ෙූ ාරීද පුහුය 
ව න්නා ෙූ නුෙණ ව න්නා ෙූ සුප ව න්නා ෙූ නුෙණුති 
වහවතවම් සුපය ලබන්වන් ය. 
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ආයුෂය ාරීද ා්්තිය දෑප වාෝ ාෙ සුපය පරඥාෙ යන 
වම්ො දී යම් යම් තුන් උපදී නම් ඒ ඒ තුන දීර්ඝායු ඇත්වත්   
පිරිෙද ඇත්වත්   වේ” ය යනු ගාථාෙල වත්දුමය. 
 

මල ලිෙො ණ්  වි 
සුෙුත් නුෙද එ්් මල්්දුවේුට වසාවළාස් හෙුදුදු ිශයට 

පුමිණි දෑමත් දුේ් ෙූො ය. දින්් ජ තලප ගුළි තුන්් පුවසහි ලා 
වගන තෙත් දැරියන් හා එ්්ෙ මල්ෙත්ත බලා ගියා ය. එදින සංඝයා 
පිරිෙදා පිඬු පිණිස සුෙුත් නුෙදට ෙඩනා බුදුදජාණන් ෙහන්වස් 
ඇයට අතදමඟදී හමු ෙූහ. බුදුදදුනට පිදීමට අනි්්් නුත්තා ෙූ ජ 
තමා වගන යමින් සිටි තලප ගුළි තුන තථාගතයන්  ෙහන්වස්ට 
පිළිගුන්ෙූො ය. තථාගතයන් ෙහන්වස් ඇවග් පූජාෙ පාතරය එලො 
පිළිගත් වස්්. ජ උන්ෙහන්වස්වග් පා ෙුඳ බු ්ධ්ාලම්බණ පරීතිවයන් 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ව ස බලා සිටියා ය. එ්ල්හි තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ඇය ව ස බලා සිනා පහළ ්ළ වස්්. බුදුෙදවයෝ ිශවා්ෂ 
්දුණ්ට මිස සාමානය මිනිසුන් වමන් අ්ාදණවයන් සිනා පහළ 
වනා ්දන වස්්. එබුිශන් අනඳ වතදණුවෙෝ සිනා පහළ ්ිරීවම් 
්දුණ තථාගතයන් ෙහන්වස් වගන් ිශචාළහ. “ආනන් ය! වම් 
්ුමරිය තලප පූජා ්ිරීවම් පිවනන් අ  ම ව්ාවසාල් දජුවග් 
අගවමවහසිය ෙන්නීය” යි තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙදාළහ. 

 

්ුමාරි්ාෙ උයනට වගාස් මිහිරි ගී ගයමින් එහි උන්නා ය. 
එදිනම ව්ාවසාල් දජ අජාසත් දජු හා යු  ව්ාට පුදදී අස්ු 
පිටින් පලායන්වන් උයන සමීපවය් දී ඇවග් ගී හඬ ඇසී අසු 
උයනට යුේවේ ය. ්ුමරි්ාෙ වසසු දැරියන් වස් බිය වී පලා වනා 
වගාස් වනා බා දජු ඉදිරියට වගාස් අසුවග් රැහුන අල්ලා ගත්තා 
ය. දජ අසු පිට හිඳම සුමිය්ු ඇති නුති බෙ ිශචාදා සුමිය්ු 
නුති බෙ දැන අසු පිටින් බුස ඇවග් උ්ුවලහි හිස තබා මඳ 
වේලාේ් හිඳ ිශඩා සන්සිඳො වගන ඇය   අසු පිට නංො 
බල්ාය හා නගදයට පිිශස ඇය ඇවග් නිෙවසහි දඳො දජ මුදුදට 
පිිශස සෙස් ්ාලවය් දථය්් යො මහත් සත්්ාදවයන් 
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සම්මානවයන් ඇය වගන්ො දුෙන් රැස් සිටුො අ ිවෂ්් ්දො 
අග වමවහසිය ්ද ගත්වත් ය. ජ දජුට අතිායින් පරිය ෙූො ය. 

(ජාත්ේඨ්ථා සත්ත්නිපාතවයන්  
 

ෙැඳ පිීණ්ේ අනුසස  

්ුඳ ෙනාහි ආහාදය්්   ෙන වබවහත්්   ෙන මනුෂය 
ාරීදයට ඉතා වහාඳ ව ය්ි. ආයුෂය ෙර්ණය සුපය බලය නුෙණය 
යන ව ෝජනවයන් ලුවබන අනුසස් පස ්ුවඳන්   ලුවේ. 
සාගින්න සන්සිඳීම, පපිාසාෙ සන්සිඳීම, ොතය අනුවලාම් වීම, 
ආමාාය පිරිසිදු වීම, වනාපුසී ඉතිරි ෙූ ආහාද පුසීම යන අනුසස් 
පස   ්ුවඳන් ලුවේ. එම අනුසස් ්ුඳ ෙුළඳීවමන් ලුවබන 
අනුසස් ය. 

 

“දස දරම් බරාහේමණ! ආනිසංසා යාතශයා. යාතශං රදනේරතා 
ආයුං රදති. වණේණං රදති, සුඛං රදති, බලං රදති, පටිභාණං රදති, 
යාතශ පීතා ඛුදං පටිහනේති, පිපාසං පටිවිරනාරදති, වාතා 
අනුරලාරමති, වතේථිං රසාරධති, අමාවරසසං පාරචති, දරම රඛා 
බරාහේමණ දසානිසංසා යාතශයා.” 

(මහාෙග්ගපාළි ව ්සේජ්්ඛ්න්ධ්්  

වමවස් තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් ඉහත ්ී යාගුවෙහි 
අනුසස්  සය ෙදාදා ඇත්වත් ය.  සානිසංසය්් ඇති බුිශන් 
ාරීදයට ඉතා යහපත් ෙන ්ුඳ සුදුසු අෙස්ථාෙන්හි සිල්ෙත් 
ගුණෙත් උතුමන්ට පිදීම වබාවහෝ අනුසස් ලුවබන පින්්වම්ි. 

 

යොගුදායෙ ණ්තරැන  වහන ණ්ස  
වමයින් ්ප් තිස් හස්ට වපද එ්් මිනිවස්් 

මාර්වගෝප්දණ රැවගන ගමන්් යන්වන් ගඟ්් ගලා තිබූ බුිශන් 
ගම් එ්් ිශහාදස්ථානය් නුෙතිණ. එහි වෙවසන   ි්්ෂූන්ට   
ගඟ ගලා ඇති බුිශන් පිඬු පිණිස යා වනා හු්ි ිශය. ඒ මිනිසා 
පහන් සිතින් තමාවග් සහල් ෙලින් ්ුඳ්් පිස, ඒ  ි්්ෂූන්ට 
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පිළිගුන්වී ය. ඒ පිවනන් ඔහු දීර්ඝ ්ාලය්් ව ේ මිනිස් 
ව ගතිවයහි සුප ිශඳ අප බුදුන් ්ල ්ුලවගය් ඉපි  පුිශදි වීමට 
හිසව්් ්ප ්දී ම සේ ව්වලසුන් නසා දහත් ිශය. ඒ වතදුන් 
ෙහන්වස්වග් පර්ාානය්් වමවස් ය. 

 

“යාගුං සංඝස්ස  ත්ොන පුඤ්ඤ්්වඛ්ත්වත අනුත්තවද, 
පඤ්චානිසංවස අනුව ාමි අවහා යාගු සුයිේඨතා. 
අඛ්යාධිතා දෑපෙත ඛිප්පං ධ්ම්මනිසන්තිතා, 
ලා ිතා අන්නපානස්ස ආයු පඤ්චම්ං මම. 
තිංස ්ප්පසහස්සම්හි යං දානම දිං තදා, 
දුග්ගතිං නා ිජානාමි යාගුදානස්සි ං ඵලං.” 

(අපදාන පාළි  

රතේරුම: 
 

අනුත්තද පුණය්්වෂ්තරවයහි සංඝයාහට ්ුඳ දී 
පඤ්චානිසංසය්් අනු ෙ ්දමි. යාගුදානවය් යහපත් බෙ ආා්චර්ය 
ය. 

 

නිවදෝග බෙ, දෑප වාෝ ාෙ, ෙහා ධ්ර්මය වත්දුම් ගුනීවම් 
සමත් බෙ, අඩුේ් නුතිෙ ආහාද පාන ලුබීම, දීර්ඝායුෂ්් බෙ, 
යන වම් පස යාගුදානවය් ආනිසංසවයෝ ය. 

්ල්ප තිස් හස්ට වපද එ්ල යම් දානය්් දුනිම්   ඒ 
වහ්තුවෙන් වමවත්් දුර්ගතිය වනා  නිමි. වමය යාගුදානවය් ඵලය 
ය. 

 

ණ්ෙොඩි පූජොණ්ේ අනුසස  

බු ්ධ්ාදී උත්තමයන්ට ගදු ්ිරීම් ොවයනුත් පූජා 
ොවයනුත් මාර්ගෙල හා දාගුේ මහ වබෝ පරතිමා ගෘහ පහිිටි 
තුන්ෙලත් සුදැහුෙත්හු ව්ාඩි එල්ලති. ව්ාඩි ඔසෙති. ව්ාඩිය 
ජනපරිය  ර්ානීය ෙස්තුවේි. එබුිශන් ව්ාඩි පූජාවෙන් ලුවබන 
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පින ිශවා්ෂවයන් උපනුපන් තුන උසස් පු ්ගලයන් වීමටත්, ජනපරිය 
පු ්ගලයන් වීමටත් වහ්තුෙන බෙ ්ිෙ යුතුය. 

 

උපවොන ණ්තරැන  වහන ණ්ස  
වමයින් ්ල්ප ල්්ෂය්ින් පූර්ෙවයහි පදුමුත්තද  

බුදුදජාණන් ෙහන්වස් වලාෙ පහළ ෙූ වස්්. පිරිනිවීවමන් පසු 
උන්ෙහන්වස් වග් ාාරීරි් ධ්ාතුහු අප බුදුදදුන්වග් ධ්ාතුන් වමන් 
ිශසිරී වනාසිට ඒ්ඝනෙ සිටියහ. ව ේ මිනිස් ව ව්ාටසම එ්තුෙ 
උන්ෙහන්වස්වග් ධ්ාතලන් ෙහන්වස් තුන්පත් ව්ාට මහා දාගුබ්් 
්ළහ.  මහජනයා ඉතා බුතිවයන් අවන්්ා්ාදාවයන් ඒ 
චචතයය පු නු දුටු හංසෙතී නගදවයහි ්ුලී ෙුඩ ්දමින් ජීෙත් ෙූ 
එ්් දුගිවය්් වසෝදා පිරිසිදු ව්ාට තිබූ තමාවග් උතුදු සළුෙ (්වර් 
 මන වද ්   උණ ලීය් අග එල්ො ව්ාඩිය්් ව්ාට චචතයය 
සමීපවයහි  පිහිට ෙූවය් ය. එය සුලඟින් සුවළනු දැ් දුගියාට 
ඉමහත් සතුට්් ඇතිිශය. ඔහු මහත් පරීතියන් එ්්තදා වතද නම්් 
වෙත වගාස් තමාවග් ධ්ෙජ පූජාවේ අනුසස් ිශචාවළ් ය. වතදුන් 
ෙහන්වස් එහි අනුසස් වමවස් පුෙසූහ. 

 
“හත්ථි අස්ස දථාපත්ති වස්නාච චතුදංගනී, 
පරිොවදස්සන්ති තං නිච්චං ධ්ජදානිස්සි ං ඵලං.” 
 

හස්ති වස්නාෙ, අා්ෙ වස්නාෙ, දථ වස්නාෙ, පාබල 
වස්නාෙ යන සිේදඟ වසනග නිදතුදුෙ පිරිෙදන්නාහ.  වමය ධ්ෙජ 
දානවය් ඵලය ය. 

 

“සේඨිතුරියසහස්සානි ව රිවයා සමලං්තා, 
පරිොවදස්සන්ති තං නිච්චං ධ්ජදානස්සි ං ඵලං.” 
 

සුට හස්් තලර්ය  ාණඩ  මුනුිශන් අලං්ාද ්ළ වබද  
තා නිදතුදු පිරිෙදන්නාහ. වමය ධ්ෙජ දානවය් ඵලය ය. 

 

“ඡලාසීතිසහස්සානි නාරිවයෝ සමලං්තා, 
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ිශචිත්තෙත්ථා දණා ආමුත්ත මණි්ුණ්ඩලා. 
 

ආළාදපම්හා හසුලා සුසඤ්ඤා තනුමේඣිමා, 
පරිොවදස්සන්ති තං නිච්චං ධ්ජදානස්සි ං ඵලං.” 
 

ිශචිතර ෙස්තරා දණවයන් හා මිණි ව්ාවඬාලින් අලං්ෘත ෙූ 
නිල්ෙන් ලුම ඇත්තා ෙූ මඳ සිනා ඇත්තා ෙූ මනා හි්්මීම 
ඇත්තාෙූ ඉතා උස්   ඉතා මිටි   ඉතා ස්ථූල   ඉතා ්ෘා   වනාෙූ 
මධ්යම ාරීද ඇත්තා ෙූ අසූසය  හස්් ස්තරීහු තා පිරිෙදන්නාහ. 
වම් ධ්ෙජ දානවය් ඵලය ය. 
“තිංස ්ප්පසහස්සානි ව ෙවලාව් දමිස්සසි, 
අසීති්්ඛ්න්තුං ව ිශන්වදා ව ෙදේජං ්රිස්සසි.” 
 

්ල්ප තිස් හස්් සුපිශඳින්වනහි ය. අසූෙද්් ව ්වෙන්ද්රෙ 
ව ්ෙදාජයය ්දන්වන් ය. 
“සහස්ස්්ඛ්ත්තුං දාජා ච ච්්්ෙත්ති  ිශස්සසි, 
පව ්සදේජං ිශපුලං ගණනාවතා අසංඛීයං.” 
 

 හස් ෙවද් ච්රෙර්තී දජ ෙන්වනහි ය. ගණන් නුති 
ොදෙල පරව ්ා දජ ෙන්වනහි ය. 

 

“්ප්පසතසහස්සම්හි ඔ්්්ා් ්ුලසම් වො, 
වගාතවමා නාමවගාත්වතන සත්ථා වලාව්  ිශස්සති. 
 

ව ෙවලා්ා චිශත්ොන සු්්්මූවලන වචාදිවතා, 
පුඤ්ඤ්ම්වම්න සංයුත්වතා බරහ්මබන්ධ්ු  ිශස්සති. 
 

අසිතිව්ෝටිං ඡඩ්වඩත්ො දාවස ්ම්ම්වද බහුං, 
වගාතමස්ස  ගෙවතා සාසවන පේබජිස්සති. 
 

ආදාධ්යිත්ො සම්බු ්ධ්ං වගාතමං ස්යපුංගෙං, 
උපොවනාති නාවමන වහස්සසි සත්ථු සාෙව්ා.” 
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්ල්ප ල්්ෂය්ින් ඔබ ඔ්්්ා් ්ුලවයහි උපන් 
වගෝතරවයන් වගෞතම නම් ෙූ ාාස්තෘන් ෙහන්වස් වලාෙ පහළ 
ෙන්නා හ. එ්ල ව ේවලාිශන් චුතෙ පිනුති බරාහ්මණවය්් ෙන්වන් 
ය. වබාවහෝ දාා්ර්ම්ාදයන් හා අසූ ව්ළ්් ධ්නය   හුද 
වගෞතම බුදුන් ෙහන්වස්වග් සස්වනහි පුිශදි ෙන්වන් ය. ාා්යපුංග 
ෙූ වගෞතම බුදුන් ෙහන්වස් ආදාධ්නය ව්ාට උපොන නමින් බු ්ධ් 
ාරාේවය්් ෙන්වන් ය. 
“සතසහස්සිවතෝ ්ප්වප යං ්ම්ම්රිං තදා, 
දුග්ගතිං නා ිජානාමි ධ්ජදානස්සි ං ඵලං.” 
 

වම් උපොන වතදුන් ෙහන්වස්වග් පර්ාානය්ි. 
(අපදාන පාළිවයන් ගන්නා ලදී  

 

 
 බ්  පූජොණ්ේ අනුසස  

වබෞ ්ධ්යන් ්දන පින්්ම් ෙලින් ාේ  පූජාෙ   එ්්ි. එය 
මහත් පින්්ම්ෙලට තිබිය යුතු ම අංගය් ් වලස වබාවහෝ 
වබෞ ්ධ්වයෝ සළ්ති. ඒ ාේ  පූජාෙ ඉතා අතිතවය් පටන්ම 
්ුදුණු බෙ පිට්තරවයන් හා අටුොෙලින්   ෙංා්ථාෙලින්   
වපවන්. පරාතිහාර්යවයන් බුදුදදුන් ෙඩනා ්ල්හි මග ව පස වගෙල 
ඇති වබද වීණා ආදී තලර්ය  ාණ්ඩ ෙලින් ඉවේම නා ය නගින්න 
පටන් ගන්නා බෙ   වබාවහෝ වපාත්ෙල ්ියා තිවේ. එයින් 
වපවනන්වන් ාේ යත් බු ්ධ් පූජාෙට අොය අංගය්් බෙය. එවහත් 
වම් ාේ  පූජාෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙර්ණනා ්ළ තුන්් 
පිට්තරවයහි  ්්නට නුත. ාේ  පූජාවේ අනුසස්   තථාගතයන් 
ෙහන්වස් ිශසින් ෙදාළ තුන්්  ්්නට නුත. පින්්ම්ෙල අනුසස් 
 ්්ො ඇති අපදාන ිශමානෙත්ථු ආදී ගරන්ථෙල මල් පූජා ආහාද පූජ 
ෙස්තර පූජා ්ිරීවමන් වනාවය්් අනුසස් ලුබූ අය පිළිබඳ වබාවහෝ 
්ථා ඇත්වත් ය. ඒොවය්   ාේ  පූජාවේ අනුසස් දැ්්වෙන ්ථා 
දුර්ල  ය. අපදාන පාළිවයහි පමණ්් ාේ  පූජා ්ළෙුන් පිළිබඳ 
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්ථා ව ් තුන්්  ්්නා ලුවේ. ඒො   වබෝධිෙලට ාේ  පූජා 
්ිරීම පිළිබඳ ්ථාය. 

 

අත්ථ ස්සී බුදුදදුන් පිරිනිවීවමන් පසු ඒ්ාසනීය වතදුන් 
ෙහන්වස් ෙදුණ නම් ව ේ දවජ්්ෙ සිට සියළු තලර්ය  ාණඩයන් 
වගන සිය පිරිස   සමඟ ඒ බුදුදදුන්වග් වබෝධිය වෙත වගාස් 
තලර්යො නවයන් හා නුටුවමන් ගුයුවමන්   වබෝධි පූජාේ් ්ළ 
බෙත් එතුන් පටන් සසද ව ේ මිනිස් ව ගතිවයහි සුප ිශඳ අප 
බුදුසසුවනහි පුිශදිෙ දහත් ෙූ බෙත් එකාසනියතේරථර අපදානවයහි 
දැ්්වේ. 
“නිේබුවත වලා්නාථම්හි අත්ථ ස්සී නදුත්තවමා, 
තුරියං සේබමාදාය අගමං වබෝධිමුත්තමං. 
 

ොදිවතවන ච නච්වච්න සම්මතාලසමාහිවතා, 
සම්මුඛ්ාිශය සම්බු ්ධ්ං උපේඨිං වබෝධිමුත්තමං. 
 

සත්ම්මා ිදු ්වධ්ාහං පසන්වනා වබෝධිමුත්තමං, 
වතන චිත්තප්පසාව න නිම්මානං උප්පේජහං. 
 

තිිශධ්ග්ගි නිේබුතා මය්හං  ො සේවේ ස්මූහතා, 
ධ්ාවදමි අන්තිමං ව හං සම්මාසම්බු ්ධ් සාසවන.” 

(එ්ාසනියත්වථද අපදානවයන්  
 

ිශපස්සි බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් වබෝධියට ස්් පිඹිමින් 
ෙන් නා ්ළ පිනින් වබාවහෝ සම්පත ල  බෙ ඒකසංඛීයතේරථර 
අපදානරයහි  ්්ො තිවේ. තෙ  ිශපස්සි බුදුදදුන්ට ස්් පිඹීවමන් 
දිනපතා උපස්ථාන ්ිරීවමන් වබාවහෝ සම්පත් ල  බෙ 
බුදේධුපට්ඨාකරථර අපදානරයහි  ්්ො තිවේ. ඒ ස්් පිඹීම ව්වස් 
්දන ල    යන බෙ එහි පුහුදිලි වලස ිශස්තද ොවයන්  ්්ො 
නුත. 

 

ෙප රැෙ  පූජොණ්වහි අනුසස  
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වම්පට සිෙනූෙන ්වපහි වලාෙ පහළ වී ෙදාළ සි ්ධ්ාර්ථ 
නම් බුදුදදුන්වග් චචතයය සමීපවයහි එ්් සුදැහුෙවත්් ිශචිතර 
ෙස්තරය්් එල්ො ්ප් දු්්් සාදා තුබීය. එය චචතයස්ථානයට 
සුදසිල්ල්් ොවයන් ්දන ල ් ්් ිශය හු්ිය. ඒ පිවනන් ඔහු 
උපන් තුන්ෙලදී ඔහුවග් ොසස්ථානය අලං්ාද ව්වදමින් ්ප් 
දු්් පිහිටිවය්ය. ඔහු හා ඔහුවග් පිරිස ඒ ්ප් දු්්ෙලින් ෙස්තර 
වගන සුම්ල්හි රිසිවස් පරිව ෝග ්ළහ.  වමවස් ඒ පිවනන් ඔහු 
ව ේ මිනිස් ව ගතිවයහි සිෙු අනූ ්ප්් ව ේ මිනිස් සුප ිශඳ අප 
බුදු සසුවනහි පුිශදිෙ සියලු ව්වලසුන් නසා දහත් වී නිෙන් 
දුටුවේය. ්ප්පදු්්ඛීය වතදුන් ෙහන්වස්වග් පර්ාානය්් 
වමවස්ය. 

 

“චතුන්නෙුතිවතා ්ප්වප යං දු්්ඛ්ං ඨපයිං අහං, 
දුග්ගතිං නා ිජානාමි ්ප්පදු්්ඛ්ස්සි ං ඵලං.” 

(අපදාන පාළිවයන්  
 

ඇමීණ්ේ අනුසස  

ෙන් නාෙ සඳහා ිශහාදස්ථානෙලට පුමිවණන පින්ෙතුන් ඒ 
ස්ථාන අපිශතරෙ තිවබනු දැ් දැ් වනා සළ්ා වනා යා යුතුය. 
තමන් පුමිණි ිශට මලසුන්ෙල පදමල් ඇති නම් ඉෙත් ්ළ යුතුය. 
මලසුන් අපිශතර වී ඇති නම් වසෝදා පිරිසිදු ්ළ යුතුය. ිශහාදවගය 
අපිරිසිදු වී නම් ඇම  පිරිසිදු ්ළ යුතුය. මිදුල් ඇම  පිරිසිදු ්ළ 
යුතුය. දාගුබ අෙට වබෝධිය අෙට ්සල ඇති නම් ඇම  ඉෙත් ්ළ 
යුතුය. තණ හා ෙල් පුළෑටි ෙුවී ඇති නම් ඉෙත් ්ළ යුතුය. 
සි ්ධ්ස්ථාන ඇම  පිරිසිදු ්ිරීම උසස් පින්්වම්ි. එහි අනුසස් 
වබාවහෝ ය. එය ාර ්ධ්ාෙ ඇති නම් ිශය ම්් නුතිෙ ්ා හටත් 
පහසුවෙන් ්දගත හු්ි පින්්වම්ි. 

 

ඇමදීවමන් ලුවබන වබාවහෝ අනුසස් සකිං සමේජක 
රථරාපදානය, රබෝධිසමේජක රතරාපදානය යන ව ්්හි  ්්ො 
තිවේ. උපදින උපදින ජාතිවය් අංග පරතයංග සම්පූර්ණ වීම, 
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උසමහතින් යු්්ත වීම, ාරීදය ෙර්ණෙත් වීම, සම සිනිඳු වීම, 
ජනපරිය වීම, දීර්ඝායුෂ්් වීම, ාරීදය ා්්තිමත් වීම, වබෝ ්ල් දු්් 
ිශඳින ජනයාට අපරිය ෙන ලාදුදු පදංගි ්ඩුවේගන් ෙන හා 
වනාවය්් නපුදු ්ුෂ්ඨ වදෝග ඇති වනාවීම, සුදු්බද ොයු වගඩි 
ඉණිගුට සුදුලප ්ළුලප ්ුදුළෑ අලුහන් වතාල් අතුල් පතුල් පුලීම 
සම ඉරිතුලීම යන වම් වදෝග වනා හට ගුනීම ඇමදීවම් අනුසස් 
ොවයන් ිශවා්ෂවයන් ්ියා තිවේ. 

 

ස්තරීන්ට, සත්පුදුෂයන්ට අපදාධ් ්ිරීම, පදසන්ත් ෙස්තුෙ 
පුහුද ගුනීම ආදී පේ්ම්ෙලින් ්ුෂ්ඨ වදෝගය හට ගන්නා බෙත් 
්ුෂ්ඨ වදෝගියා මළ පසු එය  ොන්තදයට යන බෙත් චෙ ය 
ගරන්ථෙල ්ියා තිවේ. ගුණෙතුන්ට අපදාධ් ්ිරීවම් පිශන් ්ුෂ්ඨ 
වදෝගය හටගන්නා බෙ බුදු හවමහි   ්ියා තිවේ. ව්වත්් 
පරති්ාද ්ළ   නිෂ්ඨාෙට සුෙ වනාෙන ්ුෂ්ඨ වදෝගයට 
සි ්ධ්ස්ථානය ඇම  පිරිසිදු ්ිරීම වහාඳ පරති්ාදවය්ි. ්ල්් එවස් 
්ිරීවමන් සමහද ිශට ්ුෂ්ඨ වදෝගය නිෂ්ඨාෙටම සුෙ වේ. 

 

ඇමදීම ්ය පිරිසිදු වීමට පමණ්් වනාෙ සිත පිරිසිදු වීමට 
  වහ්තු ෙන පින්්වම්ි. “මාවග් වම් ෙයායාමවයන් වම් ස්ථානය 
පිරිසිදු ෙන්නා්් වමන් වලෝ  -  ්වේෂ - වමෝහ - මාන -  ෘෂ්ටි - 
ිශචි්ිත්සාදි ව්වලස් ්සළින් මාවග් සිත   පිරිසිදු වේො” යන 
අ හස ඇති්ද වගන ඇමදීම ්ළ යුතුය. එවස් ්ළ ්ල්හි 
ඇමදීවම් ්ුාලවයන් චිත්තපාරිාු ්ධිය   ලුවේ. චිත්තපාරිාු ්ධිය 
සත්ත්ෙයනට ඉතාම අොය ව ය්ි. සත්ත්ෙයන් වනාවය්් පේ්ම් 
ව්ාට නුෙත නුෙත අපාවයහි උපදින්වන්   චතුස්සතයාෙවබෝධ් 
ව්ාට නිෙනට වනා පුමිණිය හු්ිෙ සසද රැඳී සිටින්වන්   
සිවතහි අපිරිසිදු බෙ නිසාම ය. චිත්තපාරිාු ්ධිය ලුබීමට ්දන්නට 
ඇති වහාඳම පින්්ම සි ්ධ්ස්ථාන පිශතර ්ිරීම ය. 

 

පඤේචානිසංස සම්මේජනියා සකචිතේතං පසීදති පරචිතේතං 
පසීදති රදවතා අතේතමනා රහානේති, පසාදික සංවතේතනිකං 
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පුඤේඤං උපචිනාති, කායසේස රභේදා පරම්මරණා සුතතිං සතේතං 
රලාකං උපපේජති. 

(පරිොද පාළි  

රතේරුම: 
 

ඇමදීවමහි අනුසස් පවස්ි. තමාවග් සිත පහදී, අනුන්වග් 
සිත පහදී, ව ිශවයෝ සතුටු වෙති, දෑප වාෝ ාෙ ව න පින්් රැස් 
්දයි. මදණින් මතු ස්ෙර්ගවයහි උපදී. 

 

වම් ව ්ානාෙ පිළිබඳ සමනේතපාසාදිකා නම් ෙූ ිශනය 
අටුොවෙහි එන ිශස්තදය වමවස් ය. 

 

්ට්න් දොසී ඵුස්සව ්ෙ වතදණුවෙෝ සෑමළුෙ හුම  
නි්මල් අතුලා්් වමන් සමෙ පිහිටි ෙුලි ඇති සෑ මලුෙ බලමින් 
බු ්ධ්ාලම්බණ පරීතිය උප ොවගන සිටියහ. එ්ල්හි මාදයා පර්ෙත 
පා වය් උපන් ්ළු ෙඳුවද්් වමන් වී එහි පුමිණ වගාම ිශසුදුො 
සෑ මළුෙ අපිශතර ්ද පළා ගිවය්ය. එයින් වතදුන් ෙහන්වස්ට 
අර්හත් ඵලයට වනා පුමිණිය හු්ි ිශය. ව ෙන  ෙස   වතදුන් 
ෙහන්වස් මළුෙ ඇම  පරීතිය උප ො බලා සිටින ්ල්හි මාදයා 
මහලු වගාන් වෙස්ින් පුමිණ මළුෙ අපිශතර ්ද ගිවය්ය. තුන්ෙන 
දින සෑමළුෙ ඇම  වතදුන් ෙහන්වස් බලා සිටින ්ල්හි මාදයා 
ව්ාද්ුවග් වේාවයන් පුමිණ පා අදිමින් වගාස් සෑ මළුෙ ිශදෑප 
්වළ්ය. එ්ල්හි වතදුන් ෙහන්වස් වමබඳු  යාන් පුදුෂවය්ු 
වයාදුන්් පමණ ඇති වම් වගාදුදු ගවමහි දැ් නුත. වමාහු 
මාදයාෙත්ව ෝ යි සිතා “නුඹ මාදයාදැ” යි ඇසූහ. “එවස්ය” යි 
පිළිතුදු දිණ. නුෙත “ඔබ බුදුදදුන් දැ් ඇත්වතහිදැ” යි වතදුන් 
ෙහන්වස් ඇසූහ.  “එවස්ය” යි මාදයා පිළිතුදු දිණ. “මාදයා නම් 
මහානු ාෙ ඇතිවය්. ඔබට බලය ඇති නම් බුදුදදුන්ට සමාන 
ඇත්ම ාෙය්් මෙන්න” යයි වතදණුවෙෝ ්ීහ. “හිමියනි බුදුදදුන් 
ෙුනි ආත්ම ාෙය්් වනා මුිශය හු්ිය. එවහත් තදම් සමාන 
ආත්ම ාෙය්් මෙමි” යි ්ියා මදු බු ්ධ් වේාය වගන වතදුන් 
ෙහන්වස්ට වපනී සිටිවය්ය. වතදුන් ෙහන්වස් මදු ව ස බලා 
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බු ්ධ් වේාවයන් සිටිනා ්ල්හි ව්වලස් සහිත ෙූ වමාහු වමතදම් 
වහාබවන් නම් නි්්වල්ාී ෙූ තථාගතයන්  ෙහන්වස් ව්ාතදම් 
වාෝ මාන ෙන්නට ඇතිදැ යි සිතා බු ්ධ්ාලම්බණ පරීතිය උප ො 
ිශ සුන් ෙඩා අර්හත් ඵලවයහි පිහිටිවය්ය. ඒ බෙ  ත් මාදයා “ඔබ 
ිශසින් දෙටන ල ්ව මි” යි ්ීය. වතදුන් ෙහන්වස් “මාදය නුඹ 
ෙුනියන් දෙටන්වන් ්ුම්ටදැ” යි ්ීහ. 

 

වලෝ්න්තද ිශහාදවය්  ත්ත නම් තදුණ  ිෂුේ්    
චචතයංගණය හුම  බලා සිට ජදාත ්සින ධ්යානය ලුබ අෂ්ට 
සමාපත්තිය උප ො ිශ සුන් ෙඩා වසෝොන් ස්ෘදාගාමී අනාගාමි 
යන ඵලතරයට පුමිණිවය් ය. 

 

පරසිතේ පුහුදීම: 
 

තිස්ස නම් තදුණ  ි්්ෂුේ්  ඹව්ාළ සෑ මළුෙ හුම  
්සළ ඉෙත ්දන පුස අතින් වගන සිටිවය් ය. එ්ල්හි තිස්ස 
 ත්ත නම් මහ වතද නම්් නුේින් බුස අෙුත් සෑ මළුෙ බලා 
ඇිශදින්වන් සිත දියුණු ්ළ ව්වන්ු ිශසින් අමදින ල  තුන්් 
බෙ දැන සතුටු වී තදුණ  ි්්ෂුෙවගන් පරා්න  හස්් ඇසීය. 
තදුණ  ි්්ෂුෙ සියල්ල ිශසඳුවය්ය. එ්්තදා ිශහාදය් වතද නම්් 
සෑමළුෙ ඇම  තුබුවය්ය. වයෝන් දටින්  චචතයෙන් නාෙ සඳහා 
ස්ථිශදෙදුන් සතද නම්් එහි පුමිනියහ. හුම  පිරිසිදු ්ද තිබූ 
සෑ මළුෙ දැ් සිත පුහුදී එ්් වතද නම්ට අට්ප්් අතීතය සිහි 
්ළ හු්ි ිශය. එ්්නම්ට වසාවළාස් ්ප්් සිහි ්ළ හු්ිිශය. 
එ්් නම්ට ිශසි ්ප්් සිහි ්ළ හු්ි ිශය. එ්් නම්ට තිස් 
්ප්් සිහි ්ළ හු්ි ිශය.  

 

රදවියනේ සතශටු වීම: 
 

එ්් ිශහාදය්  ි්්ෂුේ් සෑ මලුෙ හා වබෝ මලුෙ ඇම  
නෑමට ගිවය්ය. ව ිශවයෝ වම් ිශහාදය ්ළ තුන් පටන් ්ිසි දිවන් 
වමවස් ෙත සම්පූර්ණ ව්ාට ඇමදූ  ි්්ෂුේ් වනා වීය යයි 
පරසන්නෙ මල් වගන  ි්්ෂුෙ එන මඟ බලා සිටිවයෝ ය.  ි්්ෂුෙ 
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අෙුත් ඔෙුන් දැ් “වතපි ්ෙද ගම්දැ” යි ඇසීය. “ස්ොමිනි අප 
වමහි ම ය. වම් ිශහාදය ්ළ තුන පටන් වම් ෙන තුදු වමවස් ෙත 
සම්පූර්න ව්ාට ඇමදීම ්ළ අන්  ි්්ෂුේ් නුති නිසා අපි පුහුදී 
නුඹ ෙහන්වස්ට මල් වගන ආවෙමු” යි ව ්ෙතාවෙෝ ්ීහ. 

 

රූප රලෝභාව ඇතිවීම: 
 

වපද අනුදාධ්පුදවයහි ිශසූ අ ය වතදුන් ෙහන්වස් වග් 
දෑප වාෝ ාෙ ඉතා මනහද ිශය.  උන්ෙහන්වස් සුන් ද දෑපය 
ඇතිවය්ු ොවයන් පරසි ්ධ් ව්වන්් ෙූහ. එවස්ම දෑප 
වාෝ ාවෙන් පරසි ්ධ් අමාතය පුතරවය්්   ිශය. ඒ ව ව නාවගන් 
ෙඩා වාෝ මාන තුනුත්තා ්ෙවර්   යන ්ථාෙ ජනයා අතද 
ඇති ිශය. ඒ ව ව නා එ්් තුන්දී දැ්ිම සඳහා දින්් අමාතය 
පුතරයා වග් ඥාතීහු ඔහු වහාඳ ඇඳුම් පුලඳුම් ෙලින් සදසා  
චචතයය ෙන් ෙන්වනමුය යි දුෙන්ෙුලි මහා සෑය වෙත ්ුඳො 
වගන ආහ. අ ය වතදුන් ෙහන්වස්වග් මෙ   ලස්සන සිෙුද්් 
පිළිවයල ්ද වතදුන් ෙහන්වස්ට යො හිස රැෙුල් බාො වගන වම් 
සිෙුදු වපාදොවගන ෙන් නාෙ සඳහා දුෙන්ෙුලි මහා සෑය වෙත 
එන වලස  න්ො යුෙුොය. අමතය පුතරයා නෑයන් පිරිෙදා වගන 
පරාචීන ්ොදවයන් දුෙන්ෙුලි මහා සෑමළුෙට ඇතුල් ිශය. අ ය 
වතදුන් ෙහන්වස්    ි්්ෂුන් පිරිෙදා  ්්ෂිණ ්ොදවයන් සෑ මළුෙට 
පිිශසියහ. ව ව නා එ්් ෙූ ්ල්හි “ඔබ මහළු වතදුන් ෙහන්වස් 
හුමදූ තුන ්සළ වගන වගාස්  මා මා හා තදඟ ්දන්වනහිදැ” යි 
අ ය වතදුන් ෙහන්වස් අමාතය පුතරයාට ්ීහ. අතීත ජාතිවය් 
අ ය වතදුන් ෙහන්වස් මහවතද නම්් වී ්තදගම සෑ මලුෙ 
ඇමදූහ. අමාතය පුතරයා මහ උෙසුේුෙ සිට  උන්ෙහන්වස් ඇම  
එ්් ්ළ ්සළ ඉෙත් ්වළ්ය.  ඒ ව ව නාට ිශවා්ෂ දෑප වාෝ ාෙ 
ඇති ෙුවය් එයිනි.    

(සමන්තපාසාදි්ාවෙන්  
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තියුණු නුවණ ලබීම: 
 

්ාායප බුදුදදුන්වග් සසුන පෙත්නා ්ල්හි එ්් ගංවතද් 
වබාවහෝ  ි්්ෂූන් වෙවසන සංඝාදාමය්් ිශය. එහි වෙවසන ෙත් 
සම්පූර්ණ ්දන  ි්්ෂුහු උ වයන් ම නුගිට ඉ ල් වගන බුදුගුණ 
සිහි ්දමින් මිදුල් අමදිති. එ්් වතද නම්් ඇමදූ ්සළ එ්තු 
ව්ාට සමීපවයන් යන සාමවණ්ද නම්් දැ් “සාමවණ්දය වම් 
්ුණු ඉෙත් ්දන්න” යි ්ීය. සාමවණ්ද නම වනා ඇසුනා්් වමන් 
ගිවය්ය. ව ෙන තුන් ෙද   එවස් ්ී නමුත් සාමවණ්ද නම 
ඇහුන්්න් වනා දුන්වන්ය. වතද නම ්ිපී සාමවණ්ද නමට ඉ ල් 
මිටින් පහද්් ගුසීය. සාමවණ්ද වතවම් බිය වී හඬමින් ්සල 
වගාඩ වගන වගාස්  මා “වම් ්සළ ඉෙත් ්ිරීවම් පිවනන් මම 
නිෙනට පුමිවණන තුදු උපදින උපදින ජාතිවය් නව ෝමධ්යගත 
සූර්යයා වස් මහාවත්ජස් ඇති වෙම්ො” යි පුතීය. ඉ්්බිති 
සාමවණ්ද නම නෑම සඳහා ගඟට වගාස් එහි දළ වේගය දැ් ්ුණු 
ඇ  දැමීවම් පිවනන් “මතු උපදින උපදින ජාතිවය්දී වම් දළ වේගය 
බඳු ස්ථාවනෝචිත පරඥාෙ ඇත්වත් වෙම්ො! ්්ෂය වනාෙන පරඥාෙ 
ඇත්වත් වෙම්ො!” යි ව ෙනුෙ   පුතීය. මහවතද නම ඉ ල 
තුන්පත් ව්ාට නෑම සඳහා වතාටට ගිවය් සාමවණ්ද නමවග් 
පරාර්ථනාෙ අසා මාවග් නියමය නිසා ්සළ ඉෙත් ්ළ වමාහුට 
ව්ාපමණ මහත් ව ය්් සිදුවේ නම් සුදැහුවයන් ඇමදීම ්ළ මට 
වමතදම් මහත් අනුසස්් ලුවබන්නට ජනෑ දැයි සිතා “නිෙනට 
පුමිවණන තුදු මම උපදින උපදින ජාතිවය් වම් දළ වේගය වමන් 
්්ෂය වනාෙන නුෙණ ඇත්වත් වෙම්ො! වමාහුවග් ස්ල පරා්නයන් 
ිශසඳීමට සමත් වෙම්ො!” යි පුතීය. පසු ්ාලවය් මිළිඳු දජ ෙූවය් ඒ 
සාමවණ්ද නමය. නාගවස්න වතදුන් ෙූවය් ඇමදූ වතද නමය.   

(මිළින්  පරා්නවයන්  
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චෛතය ළළිෙිරීණ්ේ අනුසස  

බුදුදදුන් ්ල ිශසූ මහ දහතන් ෙහන්වස්ලාවගන් ව්වන්ු 
ෙන පහං්ද වතදුන් ෙහන්වස් අතීතවය් එ්් ්වප් මිනිස් 
වලාෙ ඉපි  ෙන ්ාර්මි්වය්් ෙූහ. දින්් ඒ ෙන ්ාර්මි්යා 
ෙනවයහි ඇිශදිනුවය් ්ිසිේුට ලංිශය වනාවහන තදමට ෙලින් 
ෙුසුණු චචතයය්් දුටුවේය. එය පදුමුත්තද බුදුදදුන්වග් 
චචතයය්ි. එය දැ් ෙන ්ාර්මි්යා චචතයය ව්වදහි ගදු සිත් 
උප ො බුදුගුණ  න්නා ෙූ මාහට වම් චචතයය එළි වනා ව්ාට 
අනිත් ්ටයුත්ත් වයදීම නුසුදුසු යයි සිතා තමා ගිය ්ාරිය 
නෙත්ො අ්ුල් ්පා ගස්ෙුල් ්පා ඉෙත් ව්ාට සෑය අෙට තණ 
ඉෙත් ව්ාට බිම පිරිසිදු ව්ාට අට තුන් හිඳ චචතයය ෙුඳ 
නි්්ම ගිවය්ය. ඔහු ඒ පිවනන් මදණින් පසු තේතිසා ව ේවලාෙ 
උපන්වන් ය. ඔහුට එහි සුට වයාදුන් උස තිස් වයාදුන් පලළ දන් 
ිශමන්් පහළ ිශය. ඔහු ්ල්ප ල්්ෂය්් ඒ පවිනන් ව ේ මිනිස් 
වලාෙ ව ගතිවයහි අවන්්ා්ාදවයන් සුප ිශඳ අන්තිම ෙද මිනිස් 
වලාෙ ඉප  අප බුදුසස්වනහි පුිශදිෙ සේව්වලසුන් නසා දහත් 
ිශය. පහං්ද යනු ඒ දහතන් ෙහන්වස්වග් නම ිශය. උන්ෙහන්වස් 
ිශසින් ඒ පිවනන් අතීතවය් ලත් ඵල වමවස් පර්ාා ්ද තිවේ. 

 

්ුේඨං ගණ්වඩා ්ිලාවසාච අපමාවදා ිශතච්ඡි්ා 
  ්දු ්ච්ඡුච වම නත්ථි වසාධ්නාය ඉ ං ඵලං 
 

්ුෂ්ඨ ගඩු සුදු ්බද අපස්මාද අතුල් පතුල් පුලීවම් වදෝගය 
   ඇඟ ්ුසීම  යන වම් වදෝග මට නුත. වමය  චචතය එළි 
්ිරීවම් ඵලය ය. 

 

අඤ්ඤම්පි වම අච්ඡරියං බු ්ධ්ථූපස්ස වසාධ්වන 
නා ිජානාමි වම ්ාවය ජාතං පිළ් බින්දු්ං 
 

බු ්ධ්ස්තලපය පිරිසිදු ්ිරීවමහි තෙත් ආා්චර්යය්් නම් 
මාවග් ්වයහි තල ්ුලුල් හටගත් බේ් වනා  නිමි. 
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අඤ්ඤ්ම්පි වම අච්ඡරියං බු ්ධ්ථූපම්හි වසෝධිවත 
 ්වෙ  වෙ සංසදාමි ව ෙත්වත අථ මානුවස 
 

බු ්ධ්ස්තලපය පිරිසිදු ්ිරීවමහි තෙත් ආා්චර්යය්් නම් මම 
දිෙය මනුෂය ව ගතිවයහි ම සුරිසදමි. 

 

අඤ්ඤ්ම්පි වම අච්ඡරියං බු ්ධ්ථූපම්හි වසෝධිවත 
සුෙණ්ණෙණ්වණා සේබත්ථ සප්පහාවසා  ාොමහං 
 

බු ්ධ්ස්තලපය පිරිසිදු ්ිරීවමහි තෙත් ආා්චර්යය්් නම් මම 
සෑම  ෙය් ම දන්ෙන් ාරීද ඇත්වතමි. පරහාෙත් වෙමි. 

 

අඤ්ඤ්ම්පි වම අච්ඡරියං බු ්ධ්ථූපම්හි වසෝධිවත 
අමනාපං ිශෙේජති මනාපං උපතිේඨති 
 

බු ්ධ්ස්තලපය පිරිසිදු ්ිරීවම් අනි්ුදු ආා්චර්යය්් නම් 
අමනාප අපරිය  ෑ මා ව්වදන් බුහුද වෙයි. පරියමනාප  ෑ මා ්දා 
එළවඹයි. 

 

අඤ්ඤ්ම්පි වම අච්ඡරියං බු ්ධ්ථූපම්හි වසෝධිවත 
ිශසු ්ධ්ං වහාති වම චිත්තං එ්ග්ගං සුසමාහිතං 

 

බු ්ධ්ස්තලපය පිරිසිදු ්ිරීවම් අනි්ුදු ආා්චර්යය්් නම් මාවග් 
සිත පිරිසිදු වෙයි. එ්ඟ වෙයි. මුනිශන් සන්සිඳුවන් වෙයි. 

 

අඤ්ඤ්ම්පි වම අච්ඡරියං බු ්ධ්ථූපම්හි වසෝධිවත 
එ්ාසවන නිසීදිත්ො අදහත්ටමපාපුණි 
 

බු ්ධ්ස්තලපය පිරිසිදු ්ිරීවම් අනි්ුදු ආා්චර්යය්් නම් මම 
ඒ්ාසනවයහි හිඳ අර්හත්ෙයට පුමිණිවයමි. වම් ගාථාවෙන් 
දැ්්වෙන්වන්  ාෙනාෙට හිඳගත් පළමුෙන ොදවය්දීම සියලු 
ව්වලසුන් නසා දහත් ෙූ බෙය. 

 

සතසහස්සිවතා ්ප්වප යං ්ම්මම්රිං තදා 
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දුග්ගතිං නා ිජානාමි වසාධ්නාය ඉ ං ඵලං 
(පහං්දත්වථදාපදානවයනි  

 

 

පරතිසිංස ෙරණ්ය  අනුසස  

අලුත් දාගුබ්් පරතිමා මන්දිදය්්  හම් හල්් සංඝාොසය්් 
්ිරීම වබාවහෝ ිශය ම් ්ළ යුතු වෙවහසිය යුතු ්ාර්යය්ි. දැනට 
ඇත්තා ෙූ ඒ පුණය ලමීන් ිශනාා ෙන්නට වනාදී ආද්්ෂා ්ද 
ගුනීම වබෞ ්ධ්යන්වග් යුතු්වම්ි. එය සුමව නාට ම අයත් 
ෙුඩ්ි. එබුිශන් ෙන් නාෙට යන වබෞ ්ධ්යන් ඒ පුණයස්ථාන 
නුෙත නුෙත සංස්්දණය ව්ාට ආද්්ෂා ්ිරීමට   උත්සාහෙත් 
ිශය යුතුය. චචතයාදිය සංස්්දණය ්ිරීම මහඟු පින්ි. 

 

 වමයින් සිේ අනූෙන ්වපහි සි ්ධ්ාර්ථ  තථාගතයන් 
ෙහන්වස් වග් චචතයවයහි පුළී තිබූ තුන් බදාම ලා සංස්්දණය 
්ළ සුදැහුෙවත්් ඒ පිවනන් සිේ අනූ ්ප්් ව ේ මිනිස් සුප ිශඳ 
අප බුදුදජාණන්   ෙහන්වස්වග් සස්වනහි පුිශදිෙ සියළු 
ව්වලසුන් නසා දහත්ෙ සංසාදය ව්ළෙද ්වළ්ය. බදාම පිඬ්් 
ලෑවම් පිවනන් සම්පත් ල  බුිශන්  උන්ෙහන්වස් “සුධ්ාපිණ්ඩිය” 
යන නමින්   හඳුන්ෙන ල හ. තෙ   වමයින් ව  අනූ ෙන ්වපහි 
බුදු ෙූ ඵුස්ස බුදුදදුන්වග් චචතයය මහෙනවයහි ඇතුන් ිශසින් 
පලුදු ්දන ලදුෙ ගස් ෙුවී ජදාපත් වී තිබිණ. එ්් සුදැහුෙවත්් ඒ 
චචතයවයහි ්ුඬුම් බිඳුම්ෙලට බදාම ගා පරතිසංස්්දණය ්වළ්ය. 
ඒ පිවනන් ඒ සුදැහුෙතා   ව  අනූ ්ප්් මුළුල්වලහි අපමණ 
ව ේ මිනිස් සුප ිශඳ අප බු ්ධ්ාාසනවය් පුිශදිෙ දහත්ෙ දු්් 
ව්ළෙද ්වළ්ය. ඒ දහතන් ෙහන්වස් ඛ්ණ්ඩඵුල්ලියත්වථද යන 
නමින් හඳුන්ෙන ල හ.  උන්ෙහන්වස් වග් පර්ාානය්් වමවස්ය. 

 
 

 ්වෙ නෙුවත ඉවතා ්ල්වප යං ්ම්ම්රිං තදා, 
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දුග්ගතිං නා ිජානාමි සුධ්ාපිණ්ඩස්සි ං ඵලං. 
(අපදාන පාලිවයනි  

 

පරතිපත ති පූජොව 

වලාෙුතුදා බුදුබෙට පුමිණ පන්සාළිස් ෙසද්් වලෝ ෙුඩ 
්ළා ෙූ තථාගතයන් ෙහන්වස් පිරිනිවීම සඳහා ්ුසිනාදා නුෙද 
මල්ල දජුන්වග් උපෙත්තන නම් සල් උයනට ෙුඩ ෙදාදා සල් දු්් 
ව ්්් අතද පනෙන ල  මඤ්ච්වයහි මතු වනානුගී සිටින 
වසයයාවෙන් ායනය ්ළ ්ල්හි ව ිශවයෝ මල් සඳුන් සුණුෙලින් හා 
සංගීතවයන් හා අවන්් තලර්යවයන්   පූජා පෙත්ෙන්නට ෙූහ. ඒ 
මහා පූජාෙ පෙත්ෙන ්ල්හි තථාගතයන් ෙහන්වස් ආනන්  මහ 
වතදුන් ෙහන්වස් අමතා වමවස් ෙදාළ වස්්. 

“න රඛා ආනනේද එතේතාවතා තථාතරතා සකේකරතා වා 
රහාති තරුකරතා වා මානිරතා වා පූජිරතා වා අපචිරතා වා රයා 
රඛා භිකේඛුවා භිකේඛුනී වා උපාසරකා වා උපාසිකා වා ධම්මානු 
ධම්මපටිපනේරනා විහරති සාමිචිපටිපනේරනා අනු ධම්මචාරි රසා 
තථාතතං සකේකරරාති තරුකරරාති මාරනති පූරජති පරමාය පූජාය 
තසේමාතිහානනේද ධම්මානුධම්ම පටිපනේනා විහරිසේසාම 
සාමිචිපටිපනේනා අනුධම්මචාරිරනාති එවඤේහි රවා ආනනේද 
සිකේඛිතබ්බනේති” 

(පරිනිේබාන සුත්ත  
 

රතේරුම: 
 

“ආනන් ය! වමවත්ින් තථාගත වතවම් සත්්ාද ්දන 
ල ්ව ් වහෝ ගදු ්දන ල ්ව ් වහෝ  සිතින් ආ දය ්දන ල ්ව ් 
වහෝ පූජා ්දන ල ්ව ් වහෝ අ ිො නාදිය ්දන ල ්ව ් වහෝ 
වනාවේ. යම්  ි්්ෂුේ් වහෝ  ි්්ෂුණිය්් වහෝ උපාස්වය්් වහෝ 
උපාසි්ාේ් වහෝ නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මයට පුමිනීවම් පූර්ෙ ාග 
පරතිපදාවෙහි වයව මින් වෙවස් නම්, නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මයට 
අනු්ලල පරතිපත්තිවයහි වයව මින් වෙවසයි නම්, නෙවලෝව්ෝත්තද 
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ධ්ර්මයට පුමි)වම් පරතිපත්තිවයහි වයව මින් වෙවසයි නම්, 
වහවතවම් තථාගතයන් ෙහන්වස්ට සත්්ාද ව්වර්. ගදු ව්වර්. 
සිතින් ආ දය ව්වර්. අ ිො නාදිය ව්වර්. ආනන් ය එබුිශන් 
වතපි  නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මයට පුමිනීවම් පූර්ෙ ාග පරතිපදාවෙහි 
වයව න්නවමෝ වෙමු යයි   නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මයට අනු්ලල 
පරතිපත්තිවයහි වයව න්වනෝ වෙමු යයි  , ධ්ර්මයට අනුෙ 
හුසිවදන්නවමෝ වෙමු යයි   වමවස් හි්්මිය යුතුය. 

 

සුදැහුෙත්හු තථාගතයන් ෙහන්වස්ට මල් පහන් සුෙඳ 
ආහාද පාන යනාදිය වබාවහෝ පු ති. එවහත් ඒොයින් 
උන්ෙහන්වස්ට උෙමනාේ් නුත. ඒො ලුබීවම් 
බලාවපාවදාත්තුේ්   උන්ෙහන්වස්ට නුත.   උන්ෙහන්වස් 
බලාවපාවදාත්තු ෙන එ්් ව ය්් ඇත. එනම් මහජනයා ිශසින් 
ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපත්තිවයහි වයදීමය. තථාගතයන් ෙහන්වස් 
සාදාසංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය්් වබාවහෝ දු්් වගන වපදුම් පුදා බුදු 
බෙ ලබා ගත්වත් අනුන්වග් පූජා සත්්ාද ලුබීම සඳහා වනාෙ 
මහජනයා සමයග් පරතිපදාවෙහි වය වීම සඳහා ය. එ බුිශන් 
උන්ෙහන්වස් බලාවපාවදාත්තු ෙන ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපත්තිවයහි 
යවම්් වයව ් නම් එය උන්ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්ට පූජාේ් 
්ිරීම්් වලස සල්ති. එබුිශන් ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපත්තිවයහි 
වයදීම තථාගතයන්  ෙහන්වස්ට පූජා ්ිරීම්්   වේ. සුෙඳ මල් ආදී 
ද්රෙයන් වමන් තමන් පුදන පරතිපත්තිය තෙත් ව්වන්ුට පූජා ්ළ 
හු්ි ව ය්් වනා වේ. වම්ල වබාවහෝ ව නා “ඉමාය 
ධ්ම්මනුධ්ම්ම පටිපත්තියා බු ්ධ්ං පූවජමි” යනාදීන් ්ියා පරතිපත්ති 
පූජාෙය ්ියා එ්්් ්දතත් එවස් ්ිරීවමන් යම්්ිසි පරවයෝජනය්් 
වනාවපවන්. නා නා ිශධ් පූජ ව්ාට ඒොයින් වනාවය්් අනුසස් 
ලුබූ අයවග් ්ථා වබාවහෝ ගණන්් අපදාන ිශමානෙත්ථු ආදී බණ 
වපාත්ෙල  ්්නා ලුවේ. පරතිපත්ති පූජාෙය ්ියා ව ය්් යම් 
්ිසිේු ිශසින් ්දන ල  බේ් ්ියුවෙන ්ථාේ් ්ිසිතුවන් 
වනා  ්්නා ලුවේ. ඉහත දැ්්ෙූ ව ්ානා පාඨවයන් ්ියුවෙන්වන් 
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පරතිපත්තිවයන් පිදීමය ්ියා අමුතු ව ය්් ්ිරීමට වනාෙ පිළිවෙත් 
පිරීම ම පූජාේ් ෙන බෙය. 

 

පරතිපත්ති පූජාෙ ෙද ො වත්දුම් ගත් ඇතුම්හු බුදුදදුන් 
ආමිස පූජාෙට ෙඩා පරතිපත්ති පූජාෙ වාර්ෂ්ඨය යි ෙදාදා තිවබනොය 
 න්දීම මල් පහන් පිදීම ආදිය ආමිස පූජාය. ඒො වනා ්ළාට අප 
ළඟ පරතිපත්තිය තිවබනොය ්ියමින් නි්ම් ම සිටිති. ගිහියාවග් 
සමය්් පරතිපදාෙ (පරතිපත්ති පූජාෙ  පරිනිර්ොණ සූතර අටුොවෙහි 
 ්්ො ඇත්වත් වමවස්ය. 

 

“රයා පන තිසු සරරණසු පඤේචසු සීරලසු දසසු සීරලසු 
පරිපූරකාරි රහාති මාසසේස අට්ඨ උරපාසරථ කරරාති, දානං රදති, 
තනේධ පූජං මාලා පූජං කරරාති, මාතරං උපට්ඨාති, පිතරං 
උපට්ඨාති, ධම්මිරක සමණබරාහේමරණ උපට්ඨාති, අයං 
ධම්මානුධම්ම පටිපනේරනා නාම රහාති.” 

 
 
 

රතේරුම: 
 

යවම්් තිසදණය පඤ්චාීලය  ාාීලය සම්පූර්ණ ව්වර්  , 
මාසවයහි වපාවහෝ දින අවටහි වපවහෙස් වෙවස්  ,  න් ව යි  , 
සුෙඳ පූජා ව්වර්  , මල් පූජා ව්වර්  , මෙට උපස්ථාන ව්වර් 
 ,  පියාට උපස්ථාන ව්වර්  , ධ්ාර්මි් ාරමණ බරාහ්මණයන්ට 
උපස්ථාන ව්වර්  , ඒ තුනුත්තා ධ්ර්මය අනුෙ පිළිපන්වන් නම් 
ෙන්වන් ය. 

 

වම් අටුො පාඨවයන් දැ්්වෙන  න් දීම සුෙඳ මල් පිදීම 
මේපියන්ට ධ්ාර්මි් ාරමණ බරාහ්මණයන්ට උපස්ථාන ්ිරීම යන 
වම්ො ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපත්ති බෙය. පරතිපත්තිය සමය්් පරතිපත්ති, 
මිථයා පරතිපත්ති ොවයන් ව යා්ාද වේ. වම් පරතිපත්ති පූජා 
්ථාවෙහි අ හස් ්දන්වන් සමය්් පරතිපත්තිය ය. එනම් බුදුදදුන් 
ිශසින් වනා ්ළ යුතු යයි ෙදාළ ව ්ෙල් ෙලින් ෙුළ්ීමත් ්ළ යුතු 
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යයි ෙදාළ ව ්ෙල් ්ිරීමත්ය. යවම්් බුදුදදුන් ිශසින් ්ළ යුතු යයි 
ෙදාදා ඇති දානාදී පින්්ම් ෙලින් ්ුම්් වහෝ ව්වර් නම් එය 
පරතිපත්ති පූජාෙ බෙ  ත යුතුය.  

 

පරොර්ථනොව 

මදණින් මතු සුගතිවයහි උප ො සම්පත් ලබා දීවම් 
ා්්තිය්් පින්ෙල ඇත. එබුිශන් පින් ්ළ තුනුත්තා ව්ාහි වහෝ 
සුගතිය් උපදින්වන් ය. සුගතිය ෙුෙ   සෑම තුනම යහපත් නුත. 
මිසදිටුෙන් වෙවසන පේ ්ම්හි ඇලී ගුලී වෙවසන පේ්මින් 
ජීෙත්ෙන මිනිසුන් අතද තමා ්ළ ්ුසල බලවයන් උපනවහාත් ඒ 
තුනුත්තාට සිදුෙන්වන් තමා ඇසුදු ්දන ඒ මිනිසුන් අනුෙ 
පේ්ම් ව්ාට අපාගත වීමට ය. ව ේවලාෙ ෙුෙ   සම්පත්තිවයන් 
මත්ෙ ධ්ර්ම සඥාේ් නුතිෙ ්ල් යෙන ව ිශයන් වෙවසන තුන් 
උපන වහාත් තමා ්ළ පින් අෙසන් වීවමන් පසු අපාගත ිශය 
හු්ිය. එබුිශන් පින් ්දන්නෙුන් ිශසින් පිශන් වතාදෙ වෙවසමින් 
ඉදිරියටත් පින්්ම් ්ද ගුනීමට අේාා ලුවබන තුන් ඉපදීමට 
පුතිය යුතුය. “කශසලං කම්මං කතේවා එකසේමිං ඨාරන පතේථනං 
කාතශං වට්ටති” යනුවෙන් ්ුසල් ව්ාට යම්්ිසි සුදුසු ස්ථානය් 
ඉපදීම පුතිය යුතු බෙ සංඛ්ාදුප්පත්ති සූතර අටුොවෙහි   ්ියා 
ඇත්වත්ය. මු ල් ඇතිය්ුට මු ලින් තමා ්ුමති ව ය්් ගත 
හු්ිෝ් වමන් පින් ඇති තුනුත්තාට පරාර්ථනා ්ළාම ඒ පිවනන් 
තමා ්ුමති තුන්ට යා හු්ිය. යා යුත්වත් වසායා ගතයුත්වත් 
පිශන් ෙුළ්ී පින දියුණු ්දගත හු්ි තුන් ය. 

 

්ිසිම වලෞ්ි් සම්පත්තිය්් ස්ථිද නුත. අ  ව ේවලාෙ 
ව ෙඟනන් පිරිෙදාවගන ිශසිතුදු ව ේ ිශමන් ෙල උසස් වලස 
්ම්සුප ිශඳින තුනුත්තා සමහද ිශට වසට තිරිසවන්ි. 
නුතවහාත් වපර්තවය්ි. සමහද ිශට සංජීොදී නද්ය් ඉපි  
ගිනිදැලින් වෙලී සිටින්වන්ි. 
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වම් වලෝ්ස්ෙ ාෙය ය. සුප වසායන පින් ්දන අය ිශසින් 
බලාවපාවදාත්තු ිශය යුත්වත් ්ල්දී පිරිහී වනායන ස්ථිද 
සම්පත්තිය්ි. ස්ථිද සම්පත්තිය නම් නිර්ොණ සම්පත්තිය ය. එය 
ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීම ආදී ්ාමාෙචද ්ුසල් ෙලින් ලුබිය හු්්්්් 
වනා වේ. ඒො නුතිෙ  එය වනා ලුබිය හු්ිය. ්ාමාෙචද 
්ුාලය නිෙන් ලුබිය හු්ි තරිවහ්තු් උත්පත්තිය්් ලබා 
ව න්වන්ය. එහි සිට ිශ සුන් ෙඩා මඟඵල ලබා ස්ථිද සම්පත්තිය 
ෙන නිෙනට පුමිණිය හු්ිය. අ්ුාලවයන් ලබා ව න අවහ්තු් 
ආත්ම  ාෙය් සිට නිෙන් වනා ලුබිය හු්ිය. නිෙන් ලබා ව න 
නිෙනට පමුණුෙන ා්්තිය ්ාමාෙචද ්ුාලවයහි නුත   
්ාමාෙචද ්ුාලය ව්ාට වම් ්ුාලය මට නිෙන් ලුබීමට වහ්තු 
වේො යි පුතුොම එය නිෙන් ලුබීමට උප්ාද වේ. ්ාමාෙචද 
්ුාලවය් උප්ාදය වනා මුතිෙම නිෙන් වනා ලුබිය හු්ිය. 

නිෙනට පුමි)මට සියලු ව්වලසුන් නසා දහත් ිශය 
යුතුය. ඇතුම්හු ඉතා පහසුවෙන් අර්හත්ෙයට පුමිවණති. 
ඇතුමුන්ට අර්හත්ෙයට පුමිනීමට වබාවහෝ දු්් ගන්නට සිදු වේ. 
පවස්නදී ව්ාවසාල් දජු වග් ඇමතිවය්ු ෙූ සන්තති මහාමතය 
වතවම් නාටි්ාංගනාේවග් මදණවයන් ෙූ වාෝ්ය ඉෙසිය වනා 
හු්ිෙ එය සන්සිඳො ගුනීමට බුදුදදුන් වෙත ගිවය්ය.  බුදුදජාණන්   
ෙහන්වස් ඔහුට: 

 

“යං පුේවබ තං ිශවසාවධ්හි - පච්ඡා වත මාහු ්ිඤ්චනං 
මේවඣ ච වනා ගවහස්සති - උපසන්වනා චරිස්සති” 
 

යන ගාථාෙ ව ්ානා ්ළ වස්්. එය ඇසීවමන්ම සන්තති 
මහාමාතය වතවම් එව්වණහි ම ගිහිෙ සිට ම ස්ල ්්වල්ායන් 
පරහාණය ව්ාට අර්හත් ඵලයට පුමිණිවය්ය. 

 

බාහිය දාදුචීරිය බුදුදදුන් වෙත පුමිනිවය්  උන්ෙහන්වස් 
සුෙුත් නුෙද පිඬු සිඟා ෙඩින අෙස්ථාේය. දාදුචීරියවග් බලෙත් 
ඉල්ලීම නිසා  තථාගතයන් ෙහන්වස් වීථිවය් සිටවගනම: 
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“තසේමාතිහ රත බාහිය එවං සිකේඛිතබ්බං දිට්රඨ  
දිට්ඨමනේතං භවිසේසති සුරතේ සුතමතේතං භවිසේසති, මුරත මුතමතේතං 
භවිසේසති, විඤේොරත විඤේොතමතේතං භවිසේසති, එවඤේහි රත 
බාහිය සිකේඛිතබ්බං, යරතා රඛා රත බාහිය දිට්රඨ දිට්ඨමතේතං 
භවිසේසති. සුරත සුතමතේතං භවිසේසති. මුරත මුතමතේතං භවිසේසති. 
විඤේොරත විඤේොතමතේතං භවිසේසති තරතා තේවං බාහිය න රතන, 
යරතා තේවං බාහිය න රතන තරතා තේවං බාහිය න තතේථ, යරතා 
තේවං බාහිය න තතේථ, තරතා තේවං බාහිය රනවිධ න හුරං න 
උභයමනේතරරන, එරසවනේරතා දුකේඛසේස” 
 

යන වම් ධ්ර්මය ව ්ානා ්ළ වස්්. එය ඇසූ දාදුචීරිය ඒ 
ධ්ර්මය අනුෙ සිත යො එතුනදී ම සේ ව්වලසුන් නසා අර්හත් 
ඵලයට පුමිණිවය් ය. 

 

ඇතුම්හු ිශස්තද ොවයන් ව ්ානා ්දන ධ්ර්ම ව ්ානය්් 
ඇසීවමන් ම පහසුවෙන් ම දහත් වෙති. ඇතුම්හු පුිශදි ෙන්නට 
හිසව්් බානා අෙස්ථාවේදී ම තචපඤ්ච් ්මටහන වමවනහි 
ව්ාට දහත් වෙති. ඇතුම්හු පුිශදිෙ දින ගණන්ින් දහත් වෙති. 

 

චකේඛුපාල වතදුන් ෙහන්වස්ට දහත් වීමට වතමස්් වනා 
නිදා ඇස් අන්ධ් ෙන තුදු  ාෙනා ්දන්නට සිදු ිශය.  ්ාලෙල්ලි 
මණ්ඩපොසි මහානාග වතදුන් ෙහන්වස්ට දහත් වීමට සත්ෙස්් 
වනා නිදා  ාෙනා ්දන්නටත් නුෙත වසාවළාස් ෙස්් ගත 
පච්චාගත ෙත පුදමින්  ාෙනා ්දන්නටත් සිදු ිශය. ආලින් ් ොසී 
මහාඵුසේසරදේව වතදුන් ෙහන්වස්ට එ්ුන් ිශසි ෙස්් ගතපච්චාගත 
ෙත පුදමින්  ාෙනා ්දන්නට සිදු ිශය. මහා සිෙ වතදුන් 
ෙහන්වස්ට තිස් ෙස්් වනා නිදා  ාෙනා ්දන්නට සිදු ිශය.  

 

බාහිය දාදුචීරිය ට ධ්ර්මය ්ණ ෙුටුණු ිශගසම අර්හත්ෙයට 
පුමිණිය හු්ි ෙූවය් පදුමුත්තද බුදුදදුන්  ෙස ෙහා ධ්ර්මය 
අෙවබෝධ් ්දගත හු්ි වීම පතා පින් ්ද තිබුණු බුිශනි. පින් ්ළ 
අෙස්ථාෙලදී පහසුවෙන් ධ්ර්මාෙවබෝධ්ය ්ද ගත හු්ිවීම 
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පහසුවෙන් නිෙන් ලුබිය හු්ි වීම පුතුෙ වහාත් ්ා හට ෙුෙ   
ෙුඩි ්ද ද වනා ිශඳ දහත් ිශය හු්ි ිශය යුතුය.  ඒ නිසා එවස් 
පරාර්ථනා ්ිරීම සඳහා- 

  
“ඉමිනා පුඤ්ඤ්ම්වම්න සුඛ්ාය පටිපත්තියා 
පාපුවණයයාමි නිේබානං අජදං අමදං ෙදං” 
 

යන පරාර්ථනා ගාථාෙ වමහි ෙන් නා ගාථා ්ාණ්ඩවය්  ්්ො 
ඇත. වමය සුළ්ිය යුතු ්දුණ්ි. එබුිශන් බුදුවගාස් හිමියන් 
ිශසින්  , 

 

“පාපුණන්තු ිශසු ්ධ්ාය සුඛ්ාය පටිපත්තියා 
අවසා්මනුපායාසං නිේබාන සුඛ්මුත්තමං” 
 

යි සුඛ්පරතිපදාවෙන් සුමට නිෙන් ලුබීම පරාර්ථනා ්ද තිවේ.  
 

 පරාර්ථනා සි ්ධියට සිල්ෙත් බෙ ිශවා්ෂවයන් ෙුෙමනාය. 
එබුිශන් “ඉේඣති  ි්්ඛ්වෙ සීලෙවතා වචවතාපණිධි ිශසු ්ධ්ත්තා - 
වප- තඤ්ච වඛ්ා සීලෙවතා ෙදාමි වනා දුස්සීලස්ස” යනුවෙන් 
“මහවණනි, සිල්ෙතා වග් පරාර්ථනාෙ ිශසු ්ධ් නිසා සි ්ධ් ෙන්වන්ය. 
ඒ පරාර්ථනා සි ්ධිය සිල්ෙතා ගුන ්ියමි. දුා්ාීලයා ගුන වනා 
්ියමි” යි අංගුත්තද අේඨ් නිපාතවය් ෙදාදා තිවේ. දුා්ාීලයන්වග් 
පරාර්ථනා   සර්ෝාදවයන් සිදු වනා ෙන්වන් වනාවේ. සමහදිශට 
සිදුවෙයි. එහි සි ්ධිය අනියත ය. සි ්ධ් ෙූෙ   සිල්ෙතාට වමන් 
දීප්තිමත්ෙ පුණයඵලය වනා ලුවේ. 

 

ාීලවයහි පිහිටා ්දන ්ුාලය මහත්ඵල යයි ්යිා ඇති බුිශන් 
පින්්ම් ්ිරීමට පූර්ෙ ාගවයහි වබෞ ්ධ්වයෝ පන්සිල් ගනිති. එවහත් 
ඒ ගන්නා පඤ්ච ාීලය පින මහත් ඵල වීමට පරමාණෙත් වෙතුයි 
වනා ්ිය හු්ිය. පින මහත්ඵල වීමට නම් ්ෙ ත් පඤ්ච 
දුා්චරිතවයන් ෙුළ්ී සිල්ෙත්ෙ සිටිය යුතුය. දුසිල් බෙය ්ියනුවය් 
පරාණඝාතාදී පේ්ම් ්ිරීම ය. සිල්ෙත් බෙය ්ියනුවය් ඒොයින් 
ෙුළ්ී සිටීම ය. පේෙලින් ෙුළ්ී සිටීම්් නුතිෙ නි්ම් ම පන්සිල් 
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සමා න් වීවමන් සිල්ෙත් වනාවේ. දුා්ාීලයාට පරාර්ථනා සි ්ධිය 
අනියතය යයි ්ියනුවය් ්ළ පේ්ම් ෙලින් ඔහු අපායට ගියාම 
පිනට ඔහුවග් පරාර්ථනාෙ සිදු්දන්නට අෙස්ථාේ් ඇති වනා ෙන 
බුිශනි. වමවත් බුදුන් දැ් නිෙන් දැ්ීමට ව්ාවත්ුත් පරාර්ථනා ්ද 
තිබුණ   පේ්ම් ව්ාට ඒ ්ාලවය් අපාවයහි සටිිය වහාත් වමවත් 
බුදුන් දැ් බණ අසන්නට වනා ලුවේ. නිෙන් දැ්ීම ගුන ්ෙද 
්ථා  ? 

 

ඇතුම් අිශයත් ධ්ර්ම ්ථි්වයෝ “අප්පමත්ත්ම්පි  ෙං න 
ෙණ්වණමි. අන්තමවසා අච්ඡදාසංඝාතමත්තම්පි” යන පාඨය 
 ්්ෙමින්  ෙය වනා පුතිය යුතුය ්ියා පින් ්දන ජනයා 
වනාමඟ යෙති.  ෙය වනා පුතිය යුතුය ්ියා බුදුදදුන් ෙදාදා නුත. 
 ෙය වනා පතා සිටීවමන් මදණින් මතු ්ිසිම  ෙය් නූපදිනො 
නම් වහාඳය. වනා පුතුෙ   දහත් වනා ෙූ පු ්ගලයා මදණින් මතු 
ව්ාතුන් වහෝ උපදී. එවස් උපදින තුනුත්තා ිශසින් තමාට 
නිෙන් මඟ පාදා ගුනීමට උප්ාද ෙන යහපත් තුන්් පතා එහි 
උපදින තුනට ්ටයුතු සලසා ගත යුතුය. එවස් වනා ව්ාට 
සුගතිවයහි ෙුෙ   පිනට අනේාා තුන් උපන වහාත් ඔහුට 
ෙඩාත් නිෙන දුද ෙන්වන් ය. ඒ නිසා නිෙන්  ්ිනු රිසි පින්ෙතුන් 
ිශසින් පිශන් වතාදෙ වෙවසමින් පින් ්ිරීමට   ඉඩ ලුවබන තුන් 
පුතිය යුතුය. මිනිස් වලාෙ උපාසව්ෝපාසි්ාෙන් ඇති,  ි්්ෂූන් 
ෙහන්වස් ඇති,  හම් අසන්න ලුවබන පරව ්ා ඉපදීමට සුදුසු 
ස්ථානවයෝ ය. පින් ්රිීමට ඉතා වහාඳ තුන මිනිස් වලාෙය. 
එබුිශන් වනාවය්් ිශට දිෙය වලෝ් බරහ්මවලෝ්ෙල උපන් 
වබෝසත්හු ආයු ඇති වත්් ඒොවය් වනා සිට වපදුම් පිරීම සඳහා 
මිනිස් වලාෙ උපදිති. මිනිස් වලාෙ පින් ්ිරීමට වහාඳම තුන ෙුෙ 
  පිශන් ෙුළ්ී සිටීමට දුෂ්්ද තුන්ි. පේ ්දන්නට සිදුෙන 
වනාවය්් අෙස්ථා මිනිසාට පුමිවණ්. දිෙය වලෝ් බරහ්ම වලෝ්ෙල 
පිශන් ෙුළ්ී සිටීම පහසුය. ඔෙුන්ට අපට වමන්ම පේ ්දන්නට 
ෙුෙමනා අෙස්ථා වනා එළවේ. ව ිශයන්වග් ආයුෂ දි්් බුිශන් එදා 
බුදුදදුන්වගන් බණ අසා වසෝොන් ආදී මගඵල ෙලට පුමිණි 
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ව ිශවයෝ අ ත් එහි ජීෙත්ෙ ඇත. ඔෙුන් හා එ්්ෙන්නට ලුබීම ඉතා 
යහපත්ි. එබුිශන් ව ේවලාෙ ඉපදීමට පුතීම   යහපත් බෙ ්ිෙ 
යුතුය. 

 

නොනොපරෙොර වන  නො ෙරම 

බු ්ධ්ගුණය අනන්තය. ධ්ර්මගුණය අනන්තය. සංඝගුණය 
අනන්තය. දත්නතරවයහි අනන්ත ගුණ ඇති බුිශන් ඒ ඒ 
ගුණයන්වගන් ෙය්්තවය්ුට  හස්් ෙුෙ   ෙන් නා ්රම පිළිවයල 
්ළ හු්ිය. උගතුන් ිශසින් දැනට ගාථා ොවයන් හා ෝය 
ොවයන් පිළිවයල ්ද ඇති වබාවහෝ ෙන් නා ්රම ඇත්වත් ය. 
ෙුඩි ගණන්් ෙන් නා ්රම පුහුණු ්ද ගත් පින්ෙතාට දත්නතරවය් 
ගුණ ෙුඩි ගණන්් දැනගන්නට ලුබීවමන් දත්නතරය ව්වදහි 
අධි් පරසා ය්් ඇති වේ. ඔහුට වනාවය්් ්රමෙලින් වතදුෙන් 
ගුණ සිහි ව්ාට ්ථනය ව්ාට ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් වබාවහෝ 
පින් සිදු ්ද ගත හු්ිය. එබුිශන් ෙුඩිගණන්් ෙන් නා ්රම 
පාඩම් ්දවගන තිබීම ෙඩා වහාඳය. ෙඩ ෙඩා ගුණ ්ථනය 
්දමින් ෙුඩි වේලාේ් ෙන් නා ්ිරීවමන් ෙඩා පින්   සිදු ්දගත 
හු්ිය. ව්ාවත්ුත් ගාථා ්ියමින් වබාවහෝ ්ල් ෙුඳ ෙුඳ සිටීම 
නිෂ්ඵල ෙුඩ්ුයි ඇතුම්හු ්ියති. ඔෙුන් එවස් ්ියන්වන් ඔෙුන්වග් 
වනා දැනීම නිසාය. අවන්් පර්ාද ෙන් නා ්රමෙලින් සමහද්් 
සමහදුන්ට දුචිය. සමහද්් අදුචිය. ඔබට දුචි ්රම වතෝදා වගන 
 ාිශතා ්ළ හු්ි වීමට වමහි වනාවය්් ෙන් නා ්රම  ්්ෙනු 
ලුවේ. ඔබට ්ුමති ්රම වතෝදා වගන ඒොයින් එ්්් ව ්්් වහෝ 
ෙුඩි ගණන්් වහෝ පාඩම් ්දවගන  ාිශත ්දන්න. වබාවහෝ 
ෙන් නා ්රම පාඩම් ්දවගන උ වය් එ්් ්රමය්ින්   සෙස තෙත් 
්රමය්ින්   එ්් දින් එ්් ්රමය්ින්   තෙත් දින් තෙත් 
්රමය්ින්   ෙන් නා ්ිරීම  යහපති. 

 
 
 



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

147 
Non-commertial Distribution  

 
 

 ුදුණ්ගොස  හිමියන ණ්ග  රත නතරය වන  නො ෙරමයෙ  
 

්දුණා සීතල හ යං 
පඤ්ඤා පේවජෝත ිශහත වමෝහතමං 
සනදාමද වලෝ් ගදුං 
ෙන්ව ් සුගතං ගතිිශමුත්තං 
 

ස්ල සත්ත්ෙ සමූහයා ව්වදහි පතළා ෙූ අනන්ත 
්දුණාවෙන් සිසිල් ෙූ හෘ ය ඇත්තා ෙූ පරඥා පරදීපවයන් නසන ල  
වමෝහාන්ධ්්ාදය ඇත්තා ෙූ ව ිශයන් සහිත වලෝ්යාට ගදු ෙූ 
නිදය ගතිය තිදා්චින ගතිය වපර්ත ගතිය මනුෂය ගතිය ව ්ෙ ගතිය 
යන පඤ්ච ගතිවයන් මිදුනා ෙූ සුන් ද ගමන් ඇති තථාගතයන් 
ෙහන්වස් නමදිමි. 
 

බු ්වධ්ෝපි බු ්ධ්  ාෙං 
 ාවෙත්ො වච්ෙ සච්ඡි්ත්ො ච  
යං උපගවතා ගතමලං 
ෙන්ව  තමනුත්තදං ධ්ම්මං 
 

බුදුදජාණන් ෙහන්වස් යම් අෂ්ටාංගි් ආර්ය මාර්ග සංඛ්යාත 
ධ්ර්මය්් අනුෙ පිළිපුදීම් ොවයන් එය ෙඩා  යම් සපයයාප්ති් 
නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මය්් පරතය්්ෂ ව්ාට පස්මදුන් පද ො 
වලාෙුතුදා බුදු බෙට පුමිණි වස්්්   අනුත්තද ෙූ   නිර්මල ෙූ   ඒ 
ධ්ර්මය ෙඳිමි. 

 

සුගතස්ස ජදසානං 
පුත්තනං මාදවස්නමථනානං 
අේඨන්නම්පි සමූහං 
සිදසා ෙන්ව  අරියසංඝං 
 

මාදවස්නා මර් නය ්දන්නා ෙූ පු ්ගලයන් අට 
ව වන්ුවග් සමූහය ෙූ තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ඖදස පුතර ෙූ 
ආර්ය සංඝ දත්නය ාීර්ෂවයන් නමදිමි. 
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 ුදුණ්ගොස  හිමියන ණ්ග  තවත  වන  නො ෙරමයෙ  
 

වයා අප්පව්ාටීහිපි අපප්වමයයං 
්ාලං ්වදාන්වතා අතිදු්්්දානි 
වඛ් ං ගවතා වලා්හිතාය නාවථා 
නවමා මහා ්ාදුණි්ස්ස තස්ස 
 

යම් වලෝ්නාථයන් ෙහන්වස් ව්වන්් සසද සුරිසදනා 
අසදණ සත්ත්ෙ සමූහයාවග් යහපත පිණිස ්ල්ප ව්ෝටි ගණන් 
ෙලින්   පරමාණ ්ළ වනාවහන අති දීර්ඝ ්ාලය මුළුල්වලහි 
පඤ්චමහා පරිතයාගාදී අතිදුෂ්්ද ්රියා ්ිරීවමන් වෙවහසට පත් ෙූ 
වස්්්   දු්් අනු ෙ ්ළ වස්්්   ඒ මහා ්ාදුණි්යන් 
ෙහන්වස්ට මාවග් නමස්්ාදය වේො 

 

අසම්බු ්ධ්ං බු ්ධ්නිවසිශතං යං 
 ො ෙං ගච්ඡති ජීෙවලාව්ා 
නවමා අිශේජාදී ්ිවලසජාල 
ිශ ්ධ්ංසිවනා ධ්ම්මෙදස්ස තස්ස 
 

සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ිශසින් නිතද වසේනා ල  යම් 
ධ්ර්මය්් අෙවබෝධ් වනා ්ිරීම වහ්තු ව්ාට සත්ත්ෙවයෝ වම් 
සංසාදවයහි ්ුඩා මහත්  ෙයන්හි නුෙත නුෙත උපදිත්   
අිශ යාදී ්්වල්ා ජාලය ිශධ්ෙංානය ්දන්නා ෙූ ඒ උත්තම 
ධ්ර්මයට මාවග් නමස්්ාදය වේො. 

 

ගුවණහි වයා සීල සමාධි පඤ්ඤා 
ිශමුත්ති ඤාණප්ප ලතිහි යුත්වතා 
වඛ්ත්තං ජනානං ්ුසලත්ථි්ානං 
තමරියසංඝං සිදසා නමාමි 
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යම් පු ්ගල සමුහය්් ාීල සමාධි පරඥා ිශමු්්ති ඥානාදී 
ගුණයන්වගන් යු්්ත   පින් ්ුමති ජනයා හට පින් ්ුඹුද්් ෙන ඒ 
ආර්ය සංඝ දත්නය ාීර්ෂවයන් නමදිමි. 
 

 
3 

ණ්පොණ්ළොන නරැපුර විසූ ධර්මෙීර්ති හිමියන ණ්ග  වන  නො 
ෙරමයෙ  

 

ිශසාද ං ො පථාතිෙත්තිනං 
තිවලා්පේවජාත මසය්හසා ිනං 
අවසස වඤයයාෙදණප්පහායිනං 
නමාමි සත්ථාදමනන්තවගාචදං 
 

අඩුේ් නුති ස්ල ධ්ර්ම සමූහය තත්ත්ෝාදවයන් දැන 
සිටින බුිශන් ්ිසිේු ඉදිරිවය් බිය්් නුත්තා ෙූ ස්ලො පථයන් 
ඉ්්මො සිටින්නා ෙූ තුන් වලාෙට පහන්් ෙුනි ෙූ දිෙය බරහ්මයන්ට 
පො වනා ්ළ හු්ි  ෑ ්ිරීවමහි සමත් ෙූ ස්ලවඥයයාෙදණයන් 
පරහාණය ්ළා ෙූ අපරිමිත ිශෂය ඇත්තා ෙූ ාාස්තෲන් ෙහන්වස් 
නමදිමි. 

 

තිවලා්නාථප්ප ෙං  යාපහං 
ිශසු ්ධ්ිශේජාචදවණහි වසිශතං 
පපඤ්ච සඤ්වඤාජන බන්ධ්නච්ඡි ං 
නමාමි ධ්ම්මං නිපුණං සුදු ් සං 

 

තිවලෝ්නාථයන් ෙහන්වස්වගන් හටගත්තා ෙු ස්ල 
 යයන් දුදු්දන්නා ෙූ පරිාු ්ධ් ිශ යචදණ ඇති උත්තමයන් ිශසින් 
වසේනා ල ්දා ෙූ පරපඤ්චයන් හා සංවයෝජන බන්ධ්නයන් සිඳින්නා 
ෙූ සූ්්ෂම ෙූ සුදුර් ා ෙූ ධ්ර්මදත්නය නමදිමි. 
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පසා මත්වතන පි යත්ථ පාණිවනා 
ඵුසන්ති දු්්ඛ්්්ඛ්ය මච්චුතං ප ං 
තමාහුවණයයං සුසමාහිතින්ද්රියං 
නමාමි සංඝං මුනිදාජසාේං 

 

යම් සංඝ දත්නය්් ව්වදහි සිතපහදා ගත් පමණ්ින් ම   
සත්ෙවයෝ ස්ල දුුඃඛ්යාවග් ්්ෂයය ෙූ නිර්ොණය ලබත්   ඉතා දුද 
සිට ෙුෙ   පරතයන් වගනුිශත් පිදීමට සුදුසු ෙූ සන්සුන් ඉඳුදන් 
ඇත්තා ෙූ බුදුදජාණන්   ෙහන්වස්වග් ාරාේ සංඝයා ෙඳිමි. 

 

4 

ණ්ේණ්  හ හිමියන ණ්ග  වන  නො ෙරමයෙ  
 

සතත ිශහත ්ිත්තිං ධ්ස්ත්න් ප්ප ප්පං 
හිතෙහිතිශධ්ානං සේබවලාව්්ව්තුං 
අමිතමතිමනග්ඝං සන්ති ං වමදුසාදං 
සුගතමහමුදාදං දෑපසාදං නමාමි 
 

නිදන්තදවයන් පුතිද පෙත්නා අදහං ආදී නෙ ප ය්ින් 
සංගෘහිත ්ීර්ති දාෙය්් ඇත්තා ෙූ ්ාමව ්ෙයාවග්  ර්පය නුසූ 
්ාමදෑප අදෑප සංඛ්යාත වලෝ්තරයට යහපත සිදු ්දන්නා ෙූ 
ස්ල වලෝ්යාට ඒ්ව්්තුේ් ෙූ අපරමාණ පරඥා ඇත්තා ෙූ අනර්ඝ 
ෙූ ාාන්තිය පරදානය ්දන්නා ෙූ මහවමද වසයින් සාද ෙූ උත්තම ෙූ 
ව තිස් මහා පුදුෂ ල්්ෂණවයන් යු්්ත දෑපවයන් සාද ෙූ 
තථාගතයන් ෙහන්වස් මම ෙඳිමි. 

 
හතදුරිතතුසාදං වමාහපංව්ාපතාපං 
මන්මල ිශ්ාසං ජන්තුනං වසස්ානං 
්ුමුති්ුමු නාසං බු ්ධ්පුේබාචලග්ගා 
උදිත මහමුදාදං ධ්ම්ම ානුං නමාමි 
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පාප නමුති පින්න ිශයළො නුසුො ෙූ වමෝහ නමුති මඩ ෙගුද 
ිශයළ ෙූ ස්ල සත්ත්ෙයන්වග් සිත් නමුති පියුම් පුබුදු ්දන්නා ෙූ 
දුර්මත නමුති ්ුමු යන් නසන්නා ෙූ බුදුදජාණන් ෙහන්වස් නමුති 
උ ය පර්ෙතවයන් නුගී එන්නා ෙූ උත්තම ෙූ ධ්ර්ම නමුති 
දිෝදයා මම ෙඳිමි. 
 

ස්ලිශමල සීලං ධ්ූතපාපාරිජාලං 
සුදනදමහනීයං පාහුවණයයාහුවණයයං 
උජුපථපටිපන්නං පුඤ්ඤවඛ්ත්තං ජනානං 
ගනමහම ිෙන්ව  සා දං සා වදන 
 

සෑම අතින් පිරිසිදු ෙූ ාීලස්්න්ධ්ය්් ඇත්තා ෙූ පාප 
නමුති සතුදු සමූහයා පලො හුරියා ෙූ ව ේ මිනිසුන් ිශසින් 
පිදීමට සුදුසු ෙූ ආගන්තු්යන් උව සා පිළිවයල ්ළ ව ් ෙුෙ   
දීමට සුදුසු ෙන්නා ෙූ දුද සිට වගනෙුත් ෙුෙ   දීමට සුදුසු ෙන්නා ෙූ 
ආර්ය අෂ්ටාංගි් මාර්ග සංඛ්යාත සෘජු මාර්ගවයහි ගමන් ගත්තා ෙූ 
සත්ත්ෙයනට පින්ව්ත් ෙූ ෙුඳුම් පිදුම් ්දන්නෙුනට සාදඵල 
ව න්නා ෙූ මහා සංඝයා ෙහන්වස් සා දවයන් මම ෙඳිමි. 

 
 

සූවිසි මහො ගු වන  නොව 
සර්ෙඥදාජයන් ෙහන්වස්වග් අනන්තාපරිමාණ 

ගුණස්්න්ධ්ය නෙ ව්ාටස්ට වබදා අදහං ආදී ප  නෙය්ින් 
්ියනු ලුවේ. එබුිශන් බුදුගුණ නෙය්් වලස සල්නු ලුවේ. 
ධ්ර්මවය් අනන්ත ගුණස්්න්ධ්ය සව්ාටස්ට වබදා ස්ෝ්ඛ්ාතාදී 
ප  සය්ින් ්ියනු ලුවේ. එබුිශන් ධ්ර්ම ගුණ සය්් ොවයන් 
සල්නු ලුවේ. සංඝයාවග් අනන්ත ගුණස්්න්ධ්ය නෙ 
ව්ාටස්ට වබදා සුපටිපන්නාදි ප  නෙය්ින් ්ියනු ලුවේ. 
එබුිශන් සංඝ ගුණ නෙය්ු යි සල්නු ලුවේ. බුදුගුණ නෙය ය. 
 හම් ගුණ සය ය. සඟ ගුන නෙය ය. යන වම්ො එ්් ්ළ ්ල්හි 
සූිශස්ස්් වේ. එයට සූිශසි මහා ගුණය යි ්ියනු ලුවේ. එයට 
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දත්නතරවය් ගුණ සියල්ල ම ඇතුළත් වේ. සූිශසි මහා ගුණ ගුන 
තදම් දැනුම්්ෙත් ඇති්ද ගුනීමට උත්සාහ ්දන්න. ඒ ගුණ 
සූිශස්ස ්ියමින් ස්තුති ්දමින් ෙුඳීම ඉතාම වහාඳ ෙන් නා ්රමය 
ය. මතු දැ්්වෙන ඒ ෙන් නා ්රමය පාඩම් ්දවගන ෙන් නා ්ිරීම 
ඉතා වහාඳය. 

 

 ු  ධ වන  නොව 
ඉතිපි වසා  ගො අදහං, සම්මා සම්බු ්වධ්ා, ිශේජා චදණ 

සම්පන්වනා, සුගවතා, වලෝ්ිශදු, අනුත්තවදා පුරිස ධ්ම්ම සාදථි 
සත්ථා ව ්ෙමනුස්සානං, බු ්වධ්ා,  ගොති, ඉවමහි නෙහි ගුවණහි 
සමන්නාගතං සම්මාසම්බු ්ධ්ං සදණං ගච්ඡාමි, සම්මාසම්බු ්ධ්ං 
සිදසා නමාමි. 
 
1. මාවග්  ාගයෙත්  බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්ට 

ෙුඳුම් පිදුම් ්දන්නා ෙූ සේජනයන්වග් පරාර්ථනාෙන් මුදුන්පත් 
වීමට වහ්තු ෙන ාීල සමාධ්යාදී මහා ගුණස්්න්ධ්ය්ින් යු්්ත 
ෙන බුිශන් අර්හත් නම් ෙන වස්්. 
 

2. අනි්්ුවගන් ්ිසි උපව ්ාය්් වනා වගන ස්ෙඥාන 
ා්්තිවයන් ම ස්ල ධ්ර්ම සමූහය ඇති සුටියට මනා ව්ාට 
දැන ෙදාල වහයින් සම්මාසම්බු ්ධ් නම් ෙන වස්්. 

3. තරිිශ යා, අෂ්ටිශ යා, පසවළාස් චදණ ධ්ර්මයන් වගන් යු්්ත 
බුිශන් ිශේජාචදණ සම්පන්න නම් ෙන  වස්්. 
 

4. දීපං්ද පා  මූලවයහි පටන් සමය්්සම්වබෝධි සමධිගමය  ්්ො 
සමතරිංසත් පාදමින් සම්පූර්ණ ්ිරීම නමුති 
සමය්්පරතිපත්තිවයන් ස්ල වලෝ්යාට යහපත සිදු ්දමින් 
්ාමසුඛ් අත්ත්ිලමථ  යන අන්තයන්ට වනා බුස මුනිශන් 
ගමන් ්ද ෙදාළ බුිශන් සුගත නම් ෙන වස්්. 

 

5. ස්ල වලෝ්වයහි සියල්ල සර්ෝාදවයන් දැන ෙදාළ වහයින් 
වලෝ්ිශදූ නම් ෙන වස්්. 
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6. වනා මඟට බුස සිටින තිදා්චින මනුෂය ය්්ෂ ව ්ෙ 
බරහ්මයන්ට ්ිසිදු පීඩාේ් වනා ව්ාට දැහුමින් ම  මනය 
ව්ාට සුමග පිහිටවීමට සමත් තමන් ෙහන්වස්ට ෙුඩි 
ව්වන්ුන් නුති බුිශන් අනුත්තද පුරිසධ්ම්මසාදථි නම් ෙන 
වස්්. 

 

7. ස්ල සත්ත්ෙයනට දු්ින් මිදීම පිණිසත් ව වලාෙ ෙුඩ 
පිණිසත් අනුාාසනා ්දන වහයින් ව ිශ මිනිසුන්ට ාාස්තෲ 
ෙන වස්්. 

 

8. පදම ගම් ිද චතුස්සතය ධ්ර්මය තමන් ෙහන්වස් ිශසින් 
මුනුිශන් අෙවබෝධ් ව්ාට අනයන්ට   ඒ ධ්ර්මය අෙවබෝධ් 
්දෙන බුිශන් බු ්ධ් නම් ෙන වස්්. 

 

9. අනන්ත ගුණවයන් යු්්ත ෙන බුිශන්   ස්ල සත්ත්ෙයනට 
උත්තම ෙන බුිශන්   ස්ල වලෝ්ොසීන් ගදු ්ළ යුතු බුිශන් 
   ගො නම් ෙන වස්්. 
වම් නෙ ගුණවයන් යු්්ත සමය්්සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් සදණ 

වයමි. ඒ සමය්්සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් ාීර්ෂවයන් නමදිමි. 
 

ධර්ම රත න වන  නොව 
ස්ෝ්ඛ්ාවතෝ  ගෙතා ධ්ම්වමා, සන්දිේඨිව්ා, අ්ාලිව්ා, 

එහි පස්සිව්ා, ජපනයිව්ා, පච්චත්තං වේදිතේවබා ිශඤ්ඤුහි. 
ඉවමහි ඡහි ගුවණහි සමන්නාගතං ධ්ම්මදතනං සදණං ගච්ඡාමි. 
ධ්ම්මදතනං සිදසා නමාමි. 

 

1. සූතරා ිධ්ර්ම ිශනය සංඛ්යාත පිට්තරය ධ්ර්ම හා සතද මාර්ග 
සතද ඵල නිර්ොණ සංඛ්යාත නෙ වලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මය   
තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් මුල මු  අග යන සෑම තුනම 
යහපත් ෙන පරිදි මුනුිශන් ව ්ානය ්දන ල ්ව ් ය. 
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2. තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් පර්ාා ්දන වම් 
නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මය අනුන් ්ියනු ඇසීවමන් වනාෙ 
සමය්් පරතිපත්තිවයන් තම තමන් ිශසින් පරතය්්ෂ ොවයන් 
දැ්ිය හු්ි ධ්ර්මය්් ෙන්වන් ය. 

 

3. දාගාදී ව්වලසුන් නසන්නා ෙූ   වලෝව්ෝත්තද නිර්ොණය 
 ්්නා ෙූ   සතද මාර්ග ධ්ර්මය ඇති ්දගත් තුනුත්තාට ්ල් 
වනා වගාස් එව්වණහි ම ඵලව න ධ්ර්මය්් ෙන්වන්ය. 

 

4. වම් නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්ම දත්නය ්ා් න්තාදිය වමන් සතය 
ොවයන් නුතිය්් වනාෙ පදමාර්ථ ොවයන් ඇතිය්් ෙන 
බුිශන්   ඔප්ළ මිණිදුෙන්් වස් සුපරිාු ්ධ් ධ්ර්මය්් ෙන 
බුිශන්   බිය්් නුතිෙ එෙ බලෙ ්ියා අනයයන්ට වපන්ිශය 
හු්ි ධ්ර්මය්් ෙන්වන්ය. 

5. වම් අතයුත්තම පදම ාාන්ත නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මය හිස ගිනි 
ගුනීම, හුඳිෙත ගිනි ගුනීම ෙුනි ්දුණු ගුන පො උදාසීනෙ 
සිය සිත්සතන්හි පිහිටො ිශසීමට සුදුසු ධ්ර්මය්් ෙන්වන් ය. 
 

6. වම් නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්මය අනුන්වග් ්වදහි ඇති 
පළඳනාේ් බලන්නා්් වමන් අන් තුවන්ින් වනාෙ සමය්් 
පරතිපත්ති පිරීවමන් ස්ෙසන්තානවයන් ම දැ්ිය හු්ි ධ්ර්මය්් 
ෙන්වන් ය. 

 

7. වම් සෙු ෑදුම් ගුණවයන් යු්්ත ෙූ ශ්රී ස ්ධ්ර්ම දත්නය දිිශ 
හිමිවයන් සදණ වයමි. ඒ ශ්රී ස ්ධ්ර්ම දත්නය ාීර්ෂවයන් 
නමදිමි. 

 

සිංඝ වන  නොව 
සුපටිපන්වනා  ගෙවතා සාේසංවඝා, උජුපටිපන්වනා 

 ගෙවතා සාේසංවඝා, ඤායපටිපන්වනා  ගෙවතා සාේසංවඝා, 
සාමීචිපටිපන්වනා  ගෙවතා සාේසංවඝා, යදි ංචත්තාරි පුරිස 
යුගානි අේඨපුරිස පුග්ගලා එස  ගෙවතා සාේ සංවඝා 
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ආහුවණවයයා පාහුවණවයයා  ්්ඛිවණවයයා අඤ්ජලි්ද)වයා 
අනුත්තදං පුඤ්ඤ්්වඛ්ත්තං වලා්ස්සාති. ඉවමහි නෙහි ගුවණහි 
සමන්නාගතං සංඝදතනං සදණං ගච්ඡාමි. සංඝදතනං සිදසා 
නමාමි. 

 

1.  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් ාරාේ සංඝයා ෙහන්වස් 
තීර්ථා පරතිපත්තීන් වස් නිෂ්ඵල වනාෙන ඒ්ාන්තවයන් 
නිෙනට පමුණුෙන යහපත් පරතිපත්තිය්් පුදන වස්්. 
 

2. නිර්ොණය  ්්ො සෘජුෙ පෙත්නා  පරතිපත්තිය්් පුදන වස්්. 
 

3. නීදෙුල් ෙූ ්රමානු්ලල පරතිපත්තිය්් පුදන වස්්. 
 

4. ගදු ්ළ යුතු පරතිපත්තිය්් පුදන වස්්. 
 

5. පුදුෂයුග්ම ොවයන් සතද්් ෙන්නා ෙූ පු ්ගලයන් ොවයන් 
අටව වන්් ෙන්නා ෙූ  ාගයෙතුන්  ෙහන්වස්වග් ාරාේ 
සංඝයා ෙහන්වස් ඉතා දුද සිට   පරතය වගනුිශත් පිදීමට සුදුසු 
ෙන වස්්. 

 

6. දුරින් පුමිවණවන පරිය මනාප ඥාති මිතරයන් සඳහා පිළිවයල 
්ළ ආගන්තු් ව ෝජනය ෙුෙ  පිළිගුනීමට සුදුසු ෙන වස්්. 

 

7. පදවලාෙ දී ඵල ලුබීම සඳහා ව න දානය පිළිගුනීමට සුදුසු 
ෙන වස්්. 

 

8. වලෝ්ොසීන් ිශසින් නමස්්ාද ්ිරීමට සුදුසු ෙන වස්්. 
 

9. පූජාෙන් මහත්ඵල ්ිරීමට සමත්ෙන ාීලාදී ගුණයන්වගන් යු්්ත 
ෙන බුිශන් අනුත්තද පුණය ්්වෂ්තරය ෙන වස්්. 

 

වම් ගුණ නෙවයන් යු්්ත ෙූ ්ලයාණ පෘතග්ජන සංඝයා 
සහිත ෙූ අෂ්ටාර්යපු ්ගල සංඝදත්නය සදණ වයමි. ඒ සංඝදත්නය 
ාීර්ෂවයන් ෙඳිමි. 
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අටවිසි  ුදුවරැන  වැඳීම 
 

1. ෙන්ව  තණ්හං්දං බු ්ධ්ං -ෙන්ව  වමධ්ං්දං මුනිං 
සදණං්දං මුනිං ෙන්ව  - ෙන්ව  දීපං්දං මුනිං 

 

2. ෙන්ව  ව්ාණ්ඩඤ්ඤ සත්ථාදං - ෙන්ව  මංගල නාය්ං 
ෙන්ව  සුමන සම්බු ්ධ්ං - ෙන්ව  වදෙත නාය්ං 

 

3. ෙන්ව  වසා ිත සම්බු ්ධ්ං - අවනෝම ස්සි මුනිං නවම 
ෙන්ව  පදුම සම්බු ්ධ්ං - ෙන්ව  නාද  නාය්ං 

 

4. පදුමුත්තද මුනිං ෙන්ව  - ෙන්ව  සුවමධ් නාය්ං 
ෙන්ව  සුජාත සම්බු ්ධ්ං - පිය ස්සි මුනිං නවම 

 

5. අත්ථ ස්සි මුනිං ෙන්ව  - ධ්ම්ම ස්සිං ජිනං නවම 
ෙන්ව  සි ්ධ්ත්ථ සත්ථාදං - ෙන්ව  තිස්ස මහාමුනිං 

 

6. ෙන්ව  ඵුස්ස මහාවීදං - ෙන්ව  ිශපස්සි නාය්ං 
සිඛී මහාමුනිං ෙන්ව  - ෙන්ව  වෙස්ස ු නාය්ං 

 

7. ්්ුසන් ං මුනිං ෙන්ව  - ෙන්ව  ව්ාණාගම නාය්ං 
්ස්සපං සුගතං ෙන්ව  - ෙන්ව  වගාතම නාය්ං 

 

8. අේඨවීසති වම බු ්ධ්ා - නිේබානමතදාය්ා 
නමාමි සිදසා නිච්චං - වත මං ද්්ඛ්න්තු සේබදා 

 

වමය ෙන් නාේ් ොවයන් හා ආද්්ෂ් පිරිත්් ොවයන් 
   ාිශත ්ිරීමට සුදුසු ය. 

විණ්  ෂ වන  නො ෙරම 

අල්ප පූජාේ් ්ළ ව්වන්ුට ෙුෙ   වගෞදෙය පමණ්් 
්ළ ව්වන්ුට ෙුෙ   සිත පහදා ගුනීම පමණ්් ්ළ ව්වන්ුට 
ෙුෙ   එයින් මහත් අනුසස්් ව න, වමවස්ය ්ියා සිතා ගත වනා 
වහන පුදුම බලය්්  බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ව්වදහි ඇත්වත් ය. ඒ 
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 ාගයෙත්  බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට සුදැහුවයන් ෙුඳුම් පිදුම්  
්ිරීවමන් වමවලාෙදී ම වබාවහෝ අනුසස් ලුබිය හු්ිය. වමවලාෙදී 
බලවපාවදාත්තු ෙන සෑම ව ය්් ම ෙුඳීවමන් ලබා ගත හු්ිය 
්ියා   වනා සිතිය යුතුය. වමවලාෙදී ඒ ඒ අනුසස් 
බලාවපාවදාත්තු ෙන්නෙුන් ිශසින් ඒ ඒ අනුසස් ලුබීමට වහ්තු ෙන 
බු ්ධ් ගුණයන් ්ීර්තනය ්ද බුදුදදුන්ට ස්තුති ව්ාට බුතිවයන් 
ෙුඳීම ්ළ යුතුය. 

 

ාිෂයවය්ුට පරධ්ාන ොවයන් උෙමනා ්දන්වන් දියුණු 
තියුණු නුෙණය. බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් ඥානය ෙර්ණනා 
ව්වදමින් ස්තුති ව්වදමින් ෙන් නා ්දන තුනුත්තාවග් ඥානය 
දියුණු වේ. එය එ් ෙද්් ව ෙද්් ්ිරීවමන් සිදුවෙතුයි   වනා 
සිතනු. දිනපතා ්ල්් බු ්ධ්ඥානය ෙර්ණනා ්දමින් ෙඳින ්ල්හි 
්රමවයන් ඒ තුනුත්තාවග් සම්වමෝහය තුනී වේ. නුෙණ තියුණු 
වේ. එවස් ෙන් නා ්දන්නට පුදුදු ්ද ගුනීමට ාිෂයයනට ඉතා 
පරවයෝජනය. එවස් ්දන ාිෂයයාට ඉවගනීවම් ා්්තිය ලුවේ. 

 

ආචාර්යෙදයනට ෙුෙමනා ාිෂයයන් ්ී්දු ්ද ගුනීවම් 
ා්්තිය හා ්ාදණය ඔෙුනට අෙවබෝධ් ්දවීවම් - ඔෙුන්වග් 
සිත්ෙල පිහිටවීවම් ා්්තිය ය. අනුත්තද පුදුෂධ්ම්ම සාදථි ගුණය 
හා බු ්ධ් ගුණය ්ියා බුදුදදුන්ට ස්තුති ්ද ෙුඳීවමන් එය දියුණු 
්දගත හු්ිය. බු ්ධ් ගුණය යනු ගම් ීද ධ්ර්මය අෙවබෝධ් ්ද 
ගුනීවම්   අනයන්ට අෙවබෝධ් ්දවීවම්   ා්්තිය ය. 

 

යම් යම් ආයතන පාලනය ්දන පිරිස්ෙල පරධ්ානීන්ට හා 
ව ්ාපාල්යන්ට තිබියයුතු ජනයා ්ී්දු ්ද ගුනීවම් ා්්තිය හා 
අනුාාසනා ්ිරීවම් ා්්තිය පුදුෂධ්ම්ම සාදථි ගුණය හා ාාස්තෲ 
ගුණය ්ියා ස්තුති ව්ාට ෙුඳීවමන් දියුණු ්දගත හු්ිය. වම් 
ා්්ති ව ් ධ්ර්ම ව ්ා්යන්ට   ෙුෙමනා ්දුණු ව ්්ි. 

 

අනාදිමත් ්ාලය් පටන් සත්ත්ෙයන් ව්වදහි පෙත්නා ෙූ 
දාග ්වෙෂවමෝහාදී ්්වල්ාවදෝගයන් ධ්ර්ම ඖෂධ්වයන් සුෙ ව්ාට 
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ඔෙුන් සුපයට පමුණුෙන්නා ෙූ මහා චෙ යෙදයාවණෝ 
තථාගතයන් ෙහන්වස් ය. ඒ චෙ ය  ාෙය ෙර්ණනා ්දමින් 
ස්තුති ව්ාට බුදුදදුන්ට  ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් චෙ යයන්ට වදෝග 
සුෙ ්ිරීවම් ා්්තිය දියුණු ්ද ගත හු්ිය. 

 

වලෝ්වයහි ඇතුම්හු ්ිසිදු වෙවහස්් වනා වී 
වලවහසිවයන් ධ්නෙත් වෙති. ඇතුම්හු වබාවහෝ වෙවහසී රැ්ියා 
ව්ාට ධ්නෙත් වෙති. ඇතුම්හු වබාවහෝ වෙවහසුන   ධ්නෙත් 
වනා වෙති. ඔෙුන් වෙවහසී ධ්නය සපයා ගතුදු ඒ ධ්නය ඔෙුන් 
ව්වදහි වනා පිහිටා අතුදු හන් වෙයි. මිනිසුන්වග් වම් නානත්ෙය 
ඔෙුන්ට ඇති ධ්නය හිමිිශවම්  ාගයය අනුෙ සිදුෙන්න්ි. ධ්නය 
ලුබීවම්  ාගයය අධි්ෙ ඇති තුනුත්වත් වනා වෙවහසීම ධ්නෙත් 
වෙයි. ව්වස් වහෝ ඔහු ්දා ධ්නය පුමිවණ්.  ාගයය මඳ 
තුනුත්තාට වෙවහසී ධ්නය ලබන්නට සිදු වේ.  ාගයය ඉතාම 
හීන තුනුත්තාට වෙවහසී ෙුෙ   ධ්නය ලුබීමට දුෂ්්ද වේ. 
අමාදුවෙන් සපයන ධ්නය   ඔහු ව්වදහි වනා පිහිටා ්ුමණ 
ිශපත්ින් වහෝ නුති වෙයි. තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් අදහං ගුණය 
ෙර්ණනා ්ද ස්තුති ්දමින් බුදුදදුන් ෙුඳීවමන් ධ්නය ලුබීවම් 
ොසනාෙ දියුණු වේ. ධ්නය වසායන ඒ සඳහා රැ්ියාෙන්හි වයදී 
සිටින, රැ්ියා වසායමින් තුවෙන අයට ධ්නය ලුබීවම් ොසනාෙ 
දියුණු වීම සඳහා අර්හත් ගුණවයන් ස්තුති ව්ාට ෙන් නා ්ිරීම 
යහපති. 

 

සීෙලී මහදහතන් ෙහන්වස් මහා ලා ී ෙන බුිශන් වබාවහෝ 
ව නා ලා  පතා උන්ෙහන්වස්ට ෙුඳුම් පිදුම් ්දති. දහතන් 
ෙහන්වස් ව්වන්ුට ෙුඳුම් පිදුම් ්දතවහාත් එවස් ්දන්නහුවග් 
පරාර්ථනාෙ සි ්ධ්ිශය හු්ිය. සීෙලී දහතන් ෙහන්වස් ාරාේයන් 
ඇතුවදන් අගරලා ී ෙුෙ   බුදුදජාණන් ෙහන්වස් තදම් ලා ි වනා 
වෙති. සාදාසංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය්් මුළුල්වලහි රැස්්ළ මහා 
පුණයස්්න්ධ්ය්් බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට ඇත්වත් ය. ඒ මහා 
පුණයස්්න්ධ්ය සසඳවහාත් සීෙලී වතදුන් ෙහන්වස්වග් පින ඉතා 
සුළුය. බුදුදදුන්වග් පින මහවමද පමණ යයි ්ියතවහාත් සීෙලී 
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වතදුන් ෙහන්වස්වග් පින බටු වගඩිය්් පුේ් වගඩිය්් තදම් යයි 
්ිෙ යුතුය. ලා ිය්ුට ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමන් ලා  ලුවබත වහාත් 
ෙඩා ලා  ලුබිය යුත්වත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට ෙුඳුම් පිදුම් 
්ිරීවමනි. ෙඩා උසස් පින්් ලුවබන්වන්   බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට 
ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීවමනි. 

 

බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් ාිල සමාදි පරඥාෙන් හා 
සතිපේඨාන සමය්් පරධ්ාන සෘධිපා  ඉන්ද්රිය බල වබෝධ්යංග 
මාර්ගාංග චතුදාර්ය සතය පරතීතය සමුත්පා  ධ්යාන මාර්ගඵල 
ධ්ර්මයන් වග් ොවයන් ගුණ ෙර්ණනා ්දමින් ස්තුති පූජා ව්ාට 
ෙුඳීම වයෝගාෙචදයන්ට පරවයෝජනෙත් ය. 

 
 

 ිෂයයන ට සුදුසු වන  නො ෙරමයෙ  
 

“උ යායස්ස එ්ස්ස ස ්ධ්ම්මදංසි ජාලිවනා, 
පබුේඣිංසු ජනම්බුජා ජාති්්වඛ්ත්වත මහාසවද 
ෙන්දාමි තං මහා සූදං මහාවමෝහතවමෝනු ං, 
සඤ්ජාතං වසා හව  මය්හං තවමෝ්්ඛ්න්ධ්ං පනූ නං” 

(පදමත්ථදීපනිවයන්  
 

“ශ්රී ස ්ධ්ර්ම සංඛ්යාත දා්මිජාලා ඇත්තා ෙූ යම් අසහාය 
සූර්යය්ු උදාවීවමන් ජාති්්වෂ්තර සංඛ්යාත මහා ිශවලහි ිශවන්යජන 
නුමුති ප ්මවයෝ පරවබාධ් ෙූොහු  , මහත් ෙූ වමෝහාන්ධ්්ාදය දුදු 
්දන්නා ෙූ ඒ මහා සූර්යාණන් ෙහන්වස් ෙඳිමි. උන්ෙහන්වස් 
මාවග් හෘ වයහි පෙත්නා වමෝහස්්න්ධ්ය දුදු ව්වදත්ො.” 

 

නුව වැඩීමට ණ්හ ත ුවන තවත  වන  නො ෙරමයෙ  
“මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් චතුද සංඛ්ය්ල්ප 

ල්්ෂය්් මුළුල්වල් රැස් ්ළ පාදමිතා ්ුාල බලවයන් පස් මදුන් 
පද ො වලාෙුතුදා බුදුබෙට පුමිණ පවදෝපව ්ා දහිතෙ ස්ල ධ්ර්ම 
සමූහය තත් ෙූ පරිදි දැන ෙදාළ වස්්. මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් 
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ෙහන්වස් අනන්ත වලෝ් ධ්ාතුන්  ්්නා නුෙණ ඇති වස්්. 
අනන්ත වලෝ් ධ්ාතුන්හි අවන්්ා්ාද සුෙදු්් ඇති අවන්් 
සත්ත්ෙයන්  ්්නා නුෙණ ඇති වස්්. ්ුාලා්ුාල ්ර්මයන් වග් 
ිශපා්  ්්නා නුෙණ ඇති වස්්. සිෙුමන්සල් බලා සිටින්න්ු ඒ 
ඒ මගින් යන එන අය  ්්නා්් වමන් ඒ ඒ  ෙවයන් චුතෙ 
්ර්මානුදෑපෙ සුගති දුර්ගතිවයහි උප නා සත්ත්ෙයන්  ්්නා 
නුෙණ ඇති වස්්. මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් දිෙය 
බරහ්මයන්ට පො ිශසඳිය වනාවහන ගුඹුදු පරා්න ිශසඳීවමහි සමත් 
නුෙණ ඇති වස්්. උන්ෙහන්වස්ට ිශසඳිය වනාවහන පුනය්් 
නුත. ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ස ්ධ්ර්මාවලෝ්වයන් 
සත්ත්ෙසන්තානගත වමෝහන්ධ්්ාදය දුදු්දන වහයින් තුන් 
වලාෙට අසහාය පරදීපය්් ෙන වස්්. ස්ල සත්ත්ෙයනට 
සඟවමා්් මග  ්්ෙන බුිශන් තුන් වලාෙට අසහාය වන්තරය්් ෙන 
වස්්. සියල්ල  න්නා නුෙණුති ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් 
සදණ වයමි. මම ඒ  බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් ාරාේවය්්මි. ඒ 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට අතයා ද වගෞදෙවයන් ෙඳිමි. ස්ොමිනි  
 ාගයෙතුන් ෙහන්ස මාවග් මනසට   ඥානාවලෝ්ය පතුදුෙන 
වස්්්ො!” 

 

ඔබ නුෙණ දියුණු ්ද ගනු ්ුමුති නම් වම් ෝය ්ියා 
දිනපතා බුදුන් ෙඳින්න. සුමදා වනා ්ළ හු්ි ෙුෙ   ෙුඩි ගණන්් 
දිනෙල ෙන් නා ්දනු. ්රමවයන් ඔවේ නුෙණ දියුණු ෙනු ඇත. 
වමබඳු ්රියාෙලින් ගුණ ලුවබන්වන් වසමිනි. ඉ්්මන් වනා වෙනු. 
ෙර්ෂවයන් ෙර්ෂයට වමහි ගුණ ඔබට දැවනනු ඇත. මතු දැ්්වෙන 
ෙන් නා ්රමෙලින් ගුණ ලුබීම ්ියයුත්වත්   එවස්ම ය. 

 

පොලන ෙ ති අනු ොසනො  ෙ ති අවණ් ෝධ ෙරවීණ්ේ  ෙ ති 
ලැබීණ්ේ වන  නො ෙරමයෙ  

“වම් ්පට චතුද සංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය්ින් අතීතවය් වලාෙ 
පහළ වී ෙදාළා ෙූ දීපං්ද බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් ගුන මම   
මුන්ෙහන්වස් වමන් ම වලාෙුතුදා බුදුබෙට පුමිණ සසද සයුරින් 
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එවතදෙ වබාවහෝ සත්ත්ෙයන් එවතද ්දෙන්වනමිය යන 
උදාදාධ්යාාවයන් අතට පත් නිෙන හුද සසද සයුදට බුස 
වනාවය්් දු්් වගන බු ්ධ්්ාද් ධ්ර්මයන් සපුදා පස්මදුන් 
පද ො සර්ෙඥප පරාප්තෙූ අසදණ සදණ ෙූ මාවග්  ාගයෙත්  
බුදුදජාණන් ෙහන්වස් වමෝහවයන් මූඪෙ මානවයන් මත්ෙ වනාමග 
යන වබාවහෝ ජනයා  මනය ව්ාට සසද සයුවදන් එවතද ්ද ෙූ 
වස්්. ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන්   ෙහන්වස්  මනය ්ිරීමට 
අතිායින් දුෂ්්ද නන්ව ෝපනන් , නාලාගිරි, ආලේ, අංගුලිමාල 
පරචණ්ඩයන්  , අතිායින් උඩඟු සච්ච් බ් බරහ්මාදීන්   ්ිසිඳු 
හිංසාේ් වනාව්ාට ම  මනය ්ළ බුිශන් අ මයන්  මනය 
්දන්නෙුන් අතුවදන් අගර ෙූ වස්්. ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස් මුල මු  අග යන තුන් තුන ම යහපත් ෙූ සර්ොංග 
සම්පූර්ණ ෙූ පිරිසිදු ෙූ ධ්ර්මය්ින් ව ිශයන් සහිත වලෝ්යා හට 
වමවලාෙ යහපත හා පදවලාෙ යහපත පිණිස   නිෙන් පිණිස   
අනුාාසනා ්දන වස්්. ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් 
පදමගම් ීද චතුස්සතය ධ්ර්මය ව ේ මිනිසුන්ට අෙවබෝධ් ්දො 
සතද මග සතද ඵලයන්ට පමුණුො ඔෙුන් සංසාද සාගදවයන් 
එවතද ්දෙන වස්්. අ මයයන්  මනය ්දන්නා ෙූ වලාෙට 
අනුාාසනා ්දන්නා ෙූ පදම ගම් ීද ධ්ර්මය අෙවබෝධ් ්දෙන්නා 
ෙූ ඒ  ාගයෙත්  බුදුදජාණන් ෙහන්වස් සදණ වයමි. 
උන්ෙහන්වස්වග් ාරාේ වෙමි. ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් 
අතයා ද වගෞදෙවයන් ෙඳිමි. ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන්   
ෙහන්වස්ට මාවග් නමස්්ාදය වේො. 

 

වමවස් තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් අනුත්තද පුදුෂ මය 
ගුණය හා ාාස්තෲ ගුණය ෙූ බු ්ධ්ගුණ ්ියා ෙුඳීවමන් පිරිස්් 
පාලනය ්ද ගුනීවම් ා්්තිය හා සිත් ්ා ෙදින පරිදි අනුාාසනා 
්ිරීවම් ා්්තිය   දියුණු ්ද ගත හු්ිය. වම් ෙන් නා ්රමය 
ආචාර්යෙදයන්ටත් පිරිස්ෙල පරධ්ානීන්ටත් අනුාාස්යන්ටත් 
ව ්ාපාල්යන්ටත් පරවයෝජනෙත්ය. 
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වස තුව ලැබීණ්ේ භොගය දියුු වීමට ණ්හ තවුන වන  නො 
ෙරමයෙ  

“ෙන් වන්යාති ෙන් වන්ය ෙූ පූජනීයාති පූජනීය ෙූ මාවග් 
 ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් අවන්් ්ල්පව්ෝටිාතසහාරවයහි 
රැස්්ළ අපරිමිත පාදමිතා ්ුසල බලවයන් පස්මදුන් පද ො 
සමය්් සම්වබෝධි සමධිගමවයන් වලෝ්වයහි අගර ්්ෂිවණ්ය 
 ාෙයට පුමිණ ෙදාළ වස්්. ඒ සමය්් සම්බු ්ධ්යන් ෙහන්වස් 
තමන් ෙහන්වස්ට ව ෝත නගා ෙඳින්න්ුට   අපමණ ව ේ මිනිස් 
සුප ලබා ව න අචින්තය ගුණවයන් යු්්ත ෙන වස්්. එබුිශන් 
උන්ෙහන්වස්ට පු නු පිණිස සුෙඳ මල් ආදී වනාවය්් පූජා 
 ාණ්ඩයන් වගන ගංගාෙන් ගලා එන්නා්් වමන් සතද දිගින්ම 
උන්ෙහන්වස් වෙත ්්ෂතරිය බරාහ්මණාදිහු පුමිණියහ. දිෙයබරහ්මවයෝ 
පුමිණියහ. නාගය්්ෂවයෝ පුමිණියහ. අනුන්වගන් වනාවය්් 
පු පඬුදු ලබන නද දාජ ව ්ෙදාජ බරහ්මදාජවයෝ උන්ෙහන්වස් 
පු න්නට පුමිණියහ.  පිරිනිවී ෙර්ෂ  හස් ගණන්් ඉ්්ම ඇති අ  
  උන්ෙහන්වස්ට පු න මල් පහන් ආහාද පාන වබාවහෝ ය. මනුෂය 
දිෙය බරහ්ම යන වලෝ්තරය ොසී සුමව නා ිශසින්ම ෙුඳීමට පිදීමට 
සුදුසු ඒ බු ්ධ් මවහෝත්තමයන් ෙහන්වස් සදණ වයමි. මම 
උන්ෙහන්වස්වග් ාරාේ වෙමී. ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන් 
ෙහන්වස්වග් පා  ප ්මයන් අතයා ද වගෞදෙවයන් නමදිමි. ඒ 
 ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට මාවග් නමස්්ාදය වේො.” 

 
වමවස් බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් අදහං ගුණය ්ියා ෙුඳීම 

ධ්නය ලුබීවම් ොසනාෙ දියුණු වීමට වහ්තු වේ. වමවස් 
සුදැහුවයන් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ට ෙුඳුම් පිදුම් ්දන පින්ෙතාට 
ෙර්ෂවයන් ෙර්ෂය තමාවග් තත්ත්ෙය වපදට ෙඩා යහපත් ෙන බෙ 
දැ්ිය හු්ි ෙනු ඇත. රැ්ියා ්දන අයටත් රැ්ියාේ් නුතිෙ 
තුවෙන අයටත් වම් ෙන් නා ්රමය සුදුසු ය. 
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ණ්රෝග සුව ෙිරීණ්ේ  ෙ තිය ලැබීමට චව යවරැන ට 
වන  නො ෙරමයෙ  

“අවන්් ව්වලස් වදෝගයන්වගන් වපවළමින් සසද දු්් 
ිශඳිනා අසදණ සත්ත්ෙ සමූහයා වෙත පතළා ෙූ මහා ්දුණාවෙන් 
චතුදාසංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය්් මුළුල්වලහි මහත් ආයාාවයන් දානාදී 
සමතිස් වපදුම්  හම් පුදා සේව්වලසුන් නසා සර්ෙඥප පරාප්ත ෙූ 
මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් සත්ත්ෙයන්වග් ස්ල 
්ායි් මානසි් වදෝගයන් මතු ්ිසි්වල් නූප නා පරිදි සුෙ 
්ිරීමට සමත් වාර්ෂ්ඨ චෙ යෙදයාවණෝ ය. මාවග්  ාගයෙත් 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස් අනාදිමත් ්ාලය් පටන් සත්ත්ෙයනට 
ෙුළඳී ඇත්තා ෙූ වලෝ   ්වේෂ වමෝහ  ෘෂ්ටි මානාදී සුෙ ්ිරීමට 
අතිායින් දුෂ්්ද ්්වල්ා වදෝගයන්, සතද සතිපේඨානවයෝ ය, 
සතද සමය්් පරධ්ානවයෝය, සතද සෘ ්ධිපා වයෝය, 
පඤ්වච්න්ද්රියවයෝය, පඤ්චබලවයෝය, සප්තවබාධ්යංගවයෝය, 
අෂ්ටමාර්ගාංගවයෝය යන ධ්ර්වමෞෂධ්යන් වගන් සුෙ ්දන වස්්. 

 

මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් වලෝ්වයහි අන් 
්ිසිේු ිශසින් පුෙුත්ිශය වනාවහන සාමු්්්ංසි් චතුදාර්ය 
සතයය ව ්ානය නමුති අමා ඔසුවෙන් සූිශසි අසංඛ්යය්් 
සත්ත්ෙයන්වග් ව්වලස් වදෝග නුසූ වස්්. දු්් ගිනි නුසූ වස්්. 

 

මනුෂය දිෙය බරහ්ම සංඛ්යාත වලෝ්තරවයහි සුමට චෙ ය 
ෙූ සේ සතුන්ටම පිහිට ෙන්නා ෙූ මහා ්ාදුණි් ෙූ මහා 
චෙ යෙදයාණන් ෙහන්වස්ට නමස්්ාද ්දමි. මතු නූප නා පරිදි 
ස්ල වදෝගයන් සුෙ ්ිරීමට සමත් ෙූ සියළු දු්් ගිනි නිවීමට සමත් 
ෙූ ඒ මහා චෙ යෙදයාණන් ෙහන්වස් සදණ වයමි. මම ඒ මහා 
චෙ යෙදයාණන් ෙහන්වස්වග් ාරාේ වෙමි. ඒ මහා 
චෙ යෙදයාණන් ෙහන්වස්ට මාවග් නමස්්ාදය වේො! 

 

ඒ  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ෙදාළා ෙූ සියළු ව්වලස් 
වදෝග නසන්නා ෙූ සියළු දු්් නසන්නා ෙූ සපයර්යාප්ති් 
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නෙවලෝව්ෝත්තද ධ්ර්ම සංඛ්යාත ඖෂධ් දත්නයට   මාවග් 
නමස්්ාදය වේො! 

 

ඒ ස ්ධ්ර්මසංඛ්යත ඖෂධ්දත්නය වස්ෙනය ්ිරීවමන් 
ව්වලස් වදෝග සන්සිඳො පිශතර ෙූ අෂ්ටාර්ය පු ්ගල සංඝදත්නයට 
  මාවග් නමස්්ාදය වේො! 

 

වම් ෙන් නා ්රමය  ාිශත ්ිරීවමන් චෙ යෙදයන්ට 
ිශවා්ෂවයන් ෙුෙමනා අතේ තශණය නම් ෙූ වදෝගෙයපාමන ා්්තිය 
ලුබිය හු්ිය. දියුණු ්දගත හු්ි ය. සෑම උ ය්ම වම් ෝය 
්ියා වතදුෙන් ෙුඳ මල් පහන් පුදා චෙ ය ්ටයුතු ආදම්  ්දන 
චෙ යෙදයා ඒ්ාන්තවයන් දියුණුෙට පුමිවණනු ඇත. 

 

වන  නොණ්වන  ගු ලැබීම 
සුෙඳ ද්රෙය ඉෙත් ්ළ අල්මාරිය්ට වපේටිය්ට මුහුණ පා 

බුලුෙවහාත් සුෙඳ ද්රෙය නුත   එහි සුෙඳ දැවනනු ඇත. එයට 
වහ්තුෙ ්ලින් තිබූ ද්රෙයවය් සුෙඳ අල්මාරියට වපේටියට ්ාෙුදී 
රැඳීම ය. එවමන් යම් ්ිසිේු සුදැහුවයන් තථාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් යම්්ිසි ගුණය්් සිතුෙ වහාත් ්ියුෙ වහාත් ඒ ගුණය 
ස්ෙල්ප ොවයන් ඔහුවග් සිදුදට ්ා ෙුදී රැවඳයි. ඉතා ස්ෙල්ප 
ොවයන් ්ා ෙුදී රැවඳන ඒ ගුණ වත්දුම් ගත හු්ි පමණට 
ඇතිවීමටත් ්ල්් ගත වේ. එය උ ලු මිට ඔප දැමීම වමන් වසමින් 
සිදුෙන්න්ි. ෙුඩ ්දන උදැල්වල් මිට දිනපතා ම ්ම්්දුොවග් 
අතට මඳින් මඳ වගවේ. එයින් උ ලු මිට ඔප ෙුවේ. අතට 
වගවීවමන් ඇතිෙන ඔපය දැ්ිය හු්ි තදමට පත්වීමට වබාවහෝ 
්ල් ගත වේ. සතිය්් ව ්්් මස්් ව ්්් ෙුඩ ්ිරීමන් උ ලු 
මිවටහි අමුත්ත්් වනාදැවන්. මාස හත අට්්  ෙුඩ ්ළ ්ල්හි උ ලු 
මිවටහි වපවනන ඔප මේටම්් ඇති වේ. එවමන් දින ගණන්් 
ෙුඳීම ්ළ පමණින් වත්දුම් ගත හු්ි තදවම් ගුණය්් ඇති වනා 
වේ. ෙර්ෂය්් පමණ යම් ්ිසි ෙන් නා ්රමය්්  ාිශත ්ළාම 
දැවනන තදමට ගුණය ඇතිෙනු ඇත. ෙන් නා ්රමෙලින් ලුවබතුයි 
්ියන ගුණය ලුබී ඇති නුති බෙ ිශමසිය යුත්වත් මාස ගණනින් 
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වනාෙ ෙර්ෂ ගණනිනි. අත් වනාහුද යම්්ිසි ෙන් නා ්රමය්් 
 ාිශත ්දන තුනුත්තාට එයින් ලුවබන ගුණය ෙර්ෂවයන් ෙර්ෂය 
ිශමසා බුලුෙ වහාත් වත්දුම් ගත හු්ි ෙනු ඇත. ෙන් නාවෙන් 
්ියන ල  ගුණ ලුවබන්වන් එය සුදැහුවයන් එය ්දන 
තුනුත්තාට ය. සුදැහුවයන් ්ිරීම යයි ්ියනුවය් තමා සිතන 
්ියන ඒ බුදුගුණ බුදුදදුන් ව්වදහි ඇති බෙ අෙං්ෙ පිළිගුනීම 
අනුෙ ්ර්මය හා ්ර්මඵලය ඇති බෙ පිළිගුනීම ඇතිෙ ෙන් නා 
්ිරීමය. ාර ්ධ්ාවෙන් වතාදෙ අත්හදා බුලීමට ්ිරීවමන් ගුණ වනා 
ලුවේ. පින්ෙල ිශපා්ය එ්්තදා පරමාණය්නි් වමවලාෙදී ම 
ලුවේ. බුදුදදුන්ට ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීම උසස් පින්ි. ඒ පින වමවලාෙ 
තමා බලාවපාවදාත්තුෙන ව ය ලබා දීමට  සමර්ථය. ඒ නිසා 
ෙන් නා ්දන තුනුත්තා බලාවපාවදාත්තුෙන ගුණය ඔහුට ඒ 
පිවන් බලවයන් ම ලුවබන බෙ ්ියයුතුය. 

 

ණ්යෝගොවෛරයන ට වන  නො ෙරමයෙ  
අිශ යාන්ධ්්ාදවයන් ෙුසී ඇති තණ්හා නුමුති 

මඩවගාවහාදුවෙහි එරී සසද දු්් ිශඳිනා අසදණ සත්ත්ෙයනට 
පිහිටෙනු පිණිස සාදාසංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය්් මුළුල්වලහි වපදුම් 
 ම් පුදමින් ආ අප මහ වබෝසතාණන් ෙහන්වස් වලාෙුතුදා බුදුබෙ 
ලබන අන්තිම ජාතිවය් මහබිනි්්මන් ව්ාට සෙසද්් දුෂ්්ද ්රියා 
ව්ාට අෙසානවය් එ්් වෙසඟ මුදි වපෝය දිනය් සෙස් ්ාලවය් 
වබෝධි ෘම මූලයට එළඹ ාරීදවය් වල් මස් ිශයළී වගාස් සම හා ඇට 
නහද පමණ්් ඉතිරි ෙුෙ   වලාෙුතුදා බුදු වනාවී වම් අස්වනන් 
වනා නුවගමිය යන  ෘඪතද අධිෂ්ඨානවටන් පළඟ්් බුඳ එහි ෙුඩ 
සිට බාධ්ා ්ිරීමට පුමිණි ෙසෙත් මදු පළො හුද සමාධි 
 ාෙනාවෙහි වයදුණාහු දාතරිවය් පරථම යාමවය්දී ම දෑපාෙචද 
අදෑපාෙචද අෂ්ට සමාපත්තීන් උප ො පිරිසිදු ්ද ගත් සිත තමන් 
ෙහන්වස්වග් අතීත ජාතිෙලට වයාමු ව්ාට අවන්් ්ල්ප ව්ෝටි 
ාතසහසරවයහි ිශසූ තමන් ෙහන්වස්වග් අතීත ජාති පිළිවෙල 
බලමින් පරථම යාමය වගො මධ්යම යාමවය්දී උපදින මුවදන 
සත්ත්ෙයන් ව සට සිත වයාමු ව්ාට වලෝ්වයහි මුවදන්නා ෙූ   
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්ර්මානුදෑපෙ සුගති දුර්ගති ව ්්හි ඉපි  අවන්්ා්ාද සුෙදු්් 
ලබන්නා ෙූ   සත්ත්ෙයන් බලමින් ඒ යාමය ඉ්්මො දාතරිවය් 
පා්චිම යාමවය් මුවදන උපදින සත්ත්ෙයන්වග් සංසාද පරෙෘත්ති 
වහ්තුන් වසායන වස්්්.  ්ෙ ාාංා පරතීතයසමුත්පා ය දැ් එය 
අනුවලෝම පරතිවලෝම ොවයන් වමවනහි ්දමින් සිට සංසාද ච්රය 
සිඳ නිෙනට පුමිවණනු ෙස් දෑපාෙචද චතලර්ථධ්යානයට සමෙුදී 
ඉන් නුගී උ යෙයයඥානවය් පටන් ්රමවයන් ිශ ර්ානාඥාන උප ො 
දුුඃඛ් සමු ය නිවදෝධ් මාර්ග සංඛ්යාත චතුදාර්යසතයයන් පරතය්්ෂ 
ොවයන් දැ් සෙසනා ස්ල්්වල්ායන් පරහාණය ්දන්නා ෙූ 
අර්හත් මාර්ගඥානය උප ො  ාබල ඥාන, චතුර්චොාද ය ඥාන, 
සර්ෙඥතාඥානාදී අවන්් ගුණවයන් යු්්ත ෙන වලාෙුතුදා බුදුබෙට 
පුමිණ ෙදාළ වස්්. 
 

මහා ්ාදුණි් ෙූ මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් 
තමන් ෙහන්වස් ලත් නිෙන් සුෙය වසස්සන්ට ලබා ව නු සඳහා 
ිශතර්් ිශචාද සහිත ෙූ පරීතිය හා සුඛ්ය ඇති පරථමධ්යාන 
සමාපත්තිය උප ො ගුනීවම් මාර්ගය  , ිශතර්් ිශචාද ිශදහිත 
පරීතිය හා සුඛ්ය පමණ්් ඇති  ්ිශතීයධ්යාන සමාපත්තිය උප ො 
ගුනීවම් මාර්ගය  , පරීතිය  පරහාණය ව්ාට ලබන පරීති සුඛ්ය ඇති 
තෘතීයධ්යාන සමාධිය උප ො ගුනීවම් මාර්ගය  , පරීති සුඛ් 
ව ව්න්ම වතාද ෙූ චතලර්ථධ්යාන සමාධිය උප ො ගුනීවම් 
මාර්ගය  , ආ්ාසානඤ්චායතනාදී සතද අදෑපාෙචද සමාපත්ති 
උප ො ගුනීවම් මාර්ගය  , සෘ ්ධිිශධ්ාදි පඤ්චා ිඥා උප ො 
ගුනීවම් මාර්ගය  , ව ්ානා ්ළ වස්්. 

 

මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් නිෙනට පුමි)වම් 
වනාෙදදින මාර්ගය ෙන සතද සත්පේඨානවයෝය, සතද 
සමය්්පරධ්ානවයෝය, සතද සෘ ්ධිපා වයෝය, පඤ්වච්න්ද්රිවයෝය, 
පඤ්චබලවයෝය, සප්තවබාධ්යාංගවයෝය, අෂ්ටමාර්ගාංගවයෝය, යන 
සත්තිස් වබෝධි පා්්ෂි් ධ්ර්මයන්  ්්ො ෙදාළ වස්්. 
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මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් පඤ්චස්්න්ධ්ය 
සත්ත්ෙ පු ්ගලයන් ොවයන් ෙද ො වත්දුම් වගන මුළා වී සිටින 
ජනයා හට දෑප වේ නා සංඥා සංස්්ාද ිශඥානයන් පමණ්් සතය 
ොවයන් ඇති බෙත් දෑපාදිය මිස සතය ොවයන් ලුවබන 
සත්ත්ෙවය්ු නුති බෙත් පහදා ෙදාළ වස්්. 

 

මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස් අිශ යාවෙන් අන්ධ්ෙ 
නාම දෑපයන් නිතය ාු  සුඛ් ආත්ම ොවයන් ෙද ො වත්දුම් 
වගන සිටින ජනයාට නාම දෑපයන් අනිතය බෙ දු්් බෙ ආත්ම 
වනා ෙන බෙ පහදා ෙදාළ වස්්. 

 

මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන්  ෙහන්වස් දු්ය, දු් 
ඇතිවීවම් වහ්තුෙය, සුබෑ සුපය, එයට පුමි)වම් මාර්ගය ය යන 
වම් ්දුණු සතද අෙවබෝධ් වනා වීවමන් සසද රැඳී සිටින 
සත්ත්ෙයනට වම් උපාදානස්්න්ධ් පඤ්ච්ය දු් බෙත්, ඒ දු් ඇති 
වීවම් වහ්තුෙ තණ්හාෙ බෙත් සුබෑ සුපය ඒ තණ්හාෙවග් 
නිවදෝධ්ය බෙත්, එයට පුමි)වම් මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගි් 
මාර්ගය බෙත් පහදා ෙදාළ වස්්. 

 

මාවග්  ාගයෙත් බුදුදජාණන් ෙහන්වස්වග් ධ්ර්මය වත්දුම් 
ගත් වබාවහෝ සත්පුදුෂවයෝ රූප රේදනාදී සංසේකාරයනේරතේ 
ලකේෂණ රසාදිය දකේනා නුවණද, ඒොවය් අනිතයාදී ලකේෂණ දකේනා 
නුවණද, උතුදන බත් සුළිය් වපණ මතු වෙවී බිඳී යන්නා්් 
වමන් වම් සිදුවදහි නුෙුත්ම්් නුතිෙ සංස්්ාදයන් ඉපි  ඉපි  
බිඳි බිඳී යන සුටි  ්්නා උදයඛ්ඛයානුපසේසනා ොණය  , වම් 
සිදුවදහි අතද්් නුතිෙ සිදුෙන සංස්්ාදයන්වග් බිඳීම්  ්්නා 
භංතානුපසේසනා ොණය  , නිතද බිවඳන සංස්්ාදයන් 
 යාන්ත්ෙවයන්  ්්නා භයතශපට්ඨාන ොණය  , බිඳි බිඳී යන 
සංස්්ාදයන්වග් අසදණ බෙ  ්්නා ආදීනවානුපසේසනා ොණය  , 
පිළිසදණ්් නුති ඒ සංස්්ාදයන් හද නුති අමිහිරි ධ්ර්මයන් වලස 
 ්්නා නිබ්බිදානුපසේසනා ොණය  , නීදස නිසදු ඒ 
සංස්්ාදයන්වගන් මිව නු ්ුමති බිශන් යුතු යයි සංස්්ාදයන් 



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

168 
Non-commertial Distribution  

 
 

 ්්නා මුඤේචිතශකමයතා ොනය  , මිදීවම් උපාය ොවයන් 
සංස්්ාදයන්වග් අනිතයාදී ල්්ෂණයන් ිශස්තද ොවයන් නුෙත 
නුෙත බලන්නා ෙූ පටිසංඛාරුපසේසනා ොනය  , ්ිසිදු වෙවහස්් 
නුතිෙ නිදුත්සාහවයන් වමන් සංස්්ාදයන්වග් අනිතයාදී ල්්ෂණ 
මුනිශන්  ්්නා සංඛාරුරපකේඛා ොනය  , සංස්්ාදයන්වග් 
අනිතයාදී ල්්ෂණයන් ඇසින්  ්්නා්් වමන් පිරිසිදු වලස  ්්නා 
ෙූ වලෝව්ෝත්තද මාර්ගය ඉප වීමට සමත් ෙන්නා ෙූ අනුරලෝම 
ොනය  , යන වම් ඤානයන් උප ො වසෝොන් ස්ෘදාගාමී අනාගාමි 
අර්හත් යන සතද මාර්ග සතද ඵලයන්ට පුමිණ දු්් ව්ළෙද 
ව්ාට පදමසුඛ්ය ෙූ අමෘත මහා නිර්ොණයට පුමිවණන්නා හ. 

 

අසදණ සත්ත්ෙයන් සසද සයුවදන් වගාඩ නගා වමා්්පුද 
පිහිටෙන්නාෙූ  ාගයෙත් බුදුදජාණන්   ෙහන්වස් මම සදණ වයමි. 
මම ඒ බුදුදජාණන්   ෙහන්වස්වග් ාරාේ වෙමි. ඒ  ාගයෙත් 
බුදුදජාණන්   ෙහන්වස්වග් සිරිපා යුෙළ අතයා ද වගෞදෙවයන් 
ෙඳිමි. 

 

ඒ බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ිශසින් ෙදාළ සත්ත්ෙයන් සසද 
්තරින් එවතද ්දෙන්නා ෙූ ශ්රී ස ්ධ්ර්මයට   ෙඳිමි. ඒ 
චනර්යාණි් ධ්ර්මය වස්ෙනය ්දන්නා ෙූ   පර්ාා ්දන්නා ෙූ 
   ාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ාරාේ සංඝ දත්නයට   ෙඳිමි. 

වමවස් අතයුත්තම බු ්ධ්ාදී දත්නතරයට බුතිවයන් නුමදීම් 
ොවයන් රැස්ළ ්ුාල බලවයන් සගවමා්් මග ෙසන 
්ාමච්ඡන්දාදී නීෙදණවයෝ මා ව්වදන් බුහුද වෙත්ො. මාවග් සිත 
සමාධි වේො. මාවග් සිහි නුෙණ දියුණු තියුණු වේො. දුුඃඛ් සමු ය 
නිවදෝධ් මාර්ග සංඛ්යාත චතුදාර්ය සතයධ්ර්මය මා හට අෙවබෝධ් 
වේො. නිෙන් පුදයට ෙහා පුමිණිය හු්ිවේො. 

 

වම් ෙන් නා ්රමය වයෝගාෙචදවය්ුට වයෝග සි ්ධිය සඳහා 
ෙුෙමනා බල ලුබීමට වහ්තු ෙන පරිදි පිළිවයල ්දන ල ් ්ි. සසද 
දු්ින් මිදීවම් අ හසින් අෙං්ෙ වයෝග ්ර්මයට බුස සිටින ගිහි 
පුිශදි ්ා හටත් වමය  ාිශත ්ිරීවමන් වබාවහෝ පරවයෝජන 
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ලුවබනු ඇත. වයෝගාෙචදවය්ු ිශසින් දැන සිටියයුතු ෙූ   සිහි ්ළ 
යුතු ෙූ   ්දුණු දාාිය්් වම් ෙන් නාෙට ඇතුළත් වී ඇත. වමය 
දි්් ෙුඩ්ිය ්ියා වනා පසු බුස පාඩම් ්ද ෙන් නා ්දනු. 

 

 

ණ් ෞ  ධ ආරෙ ෂො විධි 

රතන සූතරණ්ය  නිධොන ෙථොව 
වපද  ඹදිෙ වේසාලි නම් ඉතා සමෘ ්ධිමත් නගදය්් ිශය. 

එහි දජෙදු සත් හස් සත්සිය සත්ව වන්් ිශසූහ. එපමණ ම 
යුෙදජ ඇමති  ාණ්ඩාගාරි්ාහු   ිශසූහ. වබාවහෝ මනුෂයවයෝ   
ිශසූහ. සත් හස් සත්සිය සත්් පරාසා    එපමණම ්ලටාගාද උයන් 
වපා්ුණු   ිශය. එ්් ්වල් ඒ නගදයට ෙුසි වනා ලුබිණ. 
වගාිශතුන් පාළු ිශය. ආහාද හිඟය්් ිශය. සෑවහන පමණට ආහාද 
වනා ලුබීවමන් වබාවහෝ ව නා වදෝගාතුද ෙූහ. දුප්පත්තු 
මුවදන්නට ෙූහ. මළමිනී නගදය සමීපවය් ම දැමීම නිසා නගදවය් 
්ුණප ගන්ධ්ය පුතිරිණ. ඒ වහ්තුවෙන් වබාවහෝ අමනුෂයවයෝ 
නගදයට ඇතුළු ෙූහ. එයින් ෙඩාත් මිනිස්සු මුවදන්නට ෙූහ. 
අහිොත් නම් ෙූ නපුදු වදෝගය්්   නගදවයහි පුතිරිණ. 
වදෝග ය අමනුෂය  ය දුර් ි්්ෂ  ය යන තුවනන් නගදය ිශනාා 
ෙන්නට ිශය. 

 

නගද ෙුසිවයෝ දජු වෙත වගාස් ව ්ෙයන් ෙහන්ස දැන් වම් 
නගදය වදෝග  ය අමනුෂය  ය දුර් ි්්ෂ  ය යන උෙදුදු තුවනන් 
ිශනාා වේවගන යන්වන් ය. වපද දජෙදුන්වග් ්ාලෙලදී වමබඳු 
ිශපත්් වනා වීය. ඔබ ෙහන්වස්වග් අධ්ාර්මි්ත්ෙය නිසා වම් ිශපත 
පුමිණියහ යි සිතම්හ යි ්ීහ. දජතුමා තමා අතින් සිදුෙූ ්ිසි 
ෙද ්් වනා දැ් සන්ථාගාදයට ජනයා රැස් ්දො මාවග් අ මිටු 
්ම්් ඇතිවේදැ යි ිශමසන්නට ිශය. මහජනයා   දජුවග් ෙද ්් 
නුදුටූහ. දජුවග් ව ෝෂය්් වනා  ්්නා ෙූ ඔෙූහු වම් ිශපත 
සන්සිඳෙන්වන් ව්වස්දැ යි ්ථා ්ළහ. එ්ල පූදණ ්ාායපය, 
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ම්්ඛ්ලීවගෝසාලය, අජිතව්්ා්ම්බලය, ප්ුධ්්ච්චායනය, 
නිගන්ඨනාථපුත්තය, සඤ්ජය වබල්ලේඨිපුත්තය යි “අපි බුදුම්හ” යි 
පරතිඥා ්දන ාාස්තෲෙදවයෝ සව වන්්  ඹදිෙ ිශසූහ. ඇතුම්හු 
ඔෙුන්වගන් ව්වන්ු වම් නුෙදට පමුණුො ගතවහාත් වම්  ය දුදු 
ිශය හු්ි යයි ්ීහ. ඇතුම්හු දැනට බුදුන් ෙහන්වස් වලාෙ පහළෙ 
සේ සතුන්වග් යහපත පිණිස  හම් ව සන්නාහ. උන්ෙහන්වස් මහා 
සෘ ්ධි ඇති වස්්. මහානු ාෙ ඇතිවස්්. උන්ෙහන්වස් වමහි 
පමුණුො ගත වහාත් සියලු  ය දුදු ෙනු ඇතුයි ්ීහ. වබාවහෝ 
ව නා ඒ අ හසට එ්ඟ වී අප ිශසින් දූතයන් යුෙුෙ වහාත්  
උන්ෙහන්වස් වමහි ෙුඩම ්දනු ඇත්දැ යි ්තා ්ළහ. බුදුෙදවයෝ 
අනු්ම්ප්වයෝ ය. අප දූතයන් යුෙුෙවහාත්  උන්ෙහන්වස් 
පුමිවණනු ඇතුයි අනයවයෝ ්ීහ. ඒ   ාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
දජගහ නුෙද ෙුඩ වෙවසති. බිම්සද දජ උන්ෙහන්වස්ට උෙටුන් 
්දයි. සමහද ිශට  බුදුන්ෙහන්වස්ට වමහි ෙුඩම ්ිරීමට ඔහු ඉඩ 
වනා ව නු ඇතුයි ඇතුම්හු ්ීහ. එවස් නම් බිම්සද දජුට  න්ො 
යො   බුදුන්ෙහන්වස්  වමහි ෙුඩම ්දො ගනිමු යයි වබාවහෝ 
පඬුදු සහිතෙ ලිච්ඡිශ දජුන් ව ව වන්ු වස්නාෙ   සමග බිම්සද 
දජු වෙත යුෙුහ. ඔෙූහු දජගහ නුෙද බිම්සද දජු වෙත වගාස් 
පඬුදු දී ්ාදණය එතුමාට ්ියා  බුදුන්ෙහන්වස් තමන්වග් 
නගදයට එෙන වලස ්ීහ. දජතුමා එය වනා පළිිවගන “එවස් නම් 
එය ්ද ගන්නා සුටි වතපිම දැන ගනිේ” යයි ්ීය. එ්ල්හි ඔෙූහු 
බුදුදදුන් වෙත වගාස් “ස්ොමිනි, අවප් නගදයට  ය තුන්් පුමිණ 
ඇත්වත් ය. අප ව්වදහි අනු්ම්පා ව්ාට නුඹ ෙහන්වස් එහි 
ෙුඩම ්ළ වහාත් අපට ාාන්තිය්් ෙන්වන්ය” යි සුල ්ළහ. 

 

තථාගතයන් ෙහන්වස් ආෙර්ජනා ්දන වස්්් එහි ෙුඩම 
්ද දතන සූතරය ව ්ානා ්ළ ්ල්හි වේාාලි නගදවය්  ය 
සන්සිවඳන බෙ හා එහි ආද්්ෂාෙ ව්ෝටි ල්්ෂය්් ස්්ෙළෙල 
පිහිටන බෙත් සුොසූ  හස්් සත්ත්ෙයනට ධ්ර්මාෙවබෝධ් ෙන බෙත් 
දැන ඔෙුන්වග් ආදාධ්නාෙ ඉෙසා ෙදාළ වස්්. බිම්සද දජු 
තථාගතයන්  ෙහන්වස් ිශාාලා මහනුෙදට ෙුඩම ්ිරීවම් 
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ආදාධ්නාෙ ඉෙසා ෙදාළ බෙ අසා  උන්ෙහන්වස්ට ෙුඩම ්දනු 
පිණිස නගදවය් සිට ගංගාෙ  ්්ො පස් වයාදුන් මග සමතලා 
්දො වයාදුවනන් වයාදුන ිශහාද ්දො ෙුඩමවීමට ්ාලය 
තථාගතයන් ෙහන්වස්ට දැන්වීය. තථාගතයන්  ෙහන්වස් 
පන්සියය්්  ි්්ෂූන් ෙහන්වස්   සමග මගට පිළිපන් වස්්. 
දජතුමා මග මල් අතුදුො මග ව පස පුන්්ලස් ව්වසල් ගස් 
පිහිටො ව්ාඩි ඔසො තථාගතයන් ෙහන්වස්ට වස්සත් ව ්්් හා 
 ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ට එ්් එ්් වස්සත බුගින් ඔසො තමාවග් පිරිෙද 
ජනයා සමග සුෙඳ මල් ආදිවයන් පු මින් එ් එ් දින්් එ්් එ්් 
ිශහාදය් බුදුදදුන් සහිත මහ සඟන ොසය ්දෙමින් මහ  න් 
ව මින් මහත් ෙූ වපදහරින් සංඝයා සහිත තථාගතයන් ෙහන්වස් 
ගංවතද  ්්ො ෙුඩම ්දො තථාගතයන් ෙහන්වස් ගඟින් එවතද 
්දෙනු පිණිස නුේ පිළිවයල ්දමින් තථාගතයන්  ෙහන්වස් 
ගංවතදට පුමිණ ඇති බෙ ිශාාලා මහ නුෙද දජුන්ට  න්ො යුවීය. 
ඔෙුහු අපි  ්වීගුණ ව්ාට තථාගතයන් ෙහන්වස්ට පු මු යයි ිශසල් 
පුදවය් සිට ගංගාෙ  ්්ො තුන් වයාදුන්් මග සදසො ගංවතදට 
පුමිණියහ. බිම්සද දජතුමා පිළිවයල ්දෙූ නුෙට නුග 
තථාගතයන් ෙහන්වස් එහි පනෙන ල  බු ්ධ්ාසනවයහි ෙුඩහුන් 
වස්්. දජතුමා තථාගතයන් ෙහන්වස් අනුෙ යන්වන් ගඟ දියට 
බුස ජලවයහි ්දෙට  ්්ො ගමන් ව්ාට “ස්ොමිනි, ඔබ ෙහන්වස් 
ෙුඩම ්දන තුදු මම වම් ගංවතදම වෙවසමි” යි සුළ ව්ාට 
නුෙතුවණ් ය. යාතරාෙ ගඟ දිවයහි ගමන් ගත්වත්ය. ගවඟහිදී 
ව ිශවයෝ   නාගවයෝ   තථාගතයන් ෙහන්වස්ට මවහෝත්සෙවයන් 
පූජා පුෙුත්ෙූහ. තථාගතයන් ෙහන්වස් පිළිගුනීම සඳහා ලිච්ඡවීහු 
  ්දෙට වත්් ගඟ දියට බුස ආහ. එව්වණහි සතද දිගින්ම මහ 
ෙුසි ්ළු නුග එන්නට ිශය.  තථාගතයන් ෙහන්වස් ලිච්ඡවීන්වග් 
බිම පා තබනු සමගම මහ ෙුසි ෙස්නට ිශය. ඒ ඒ තුන  න 
පමණට උ්ුල පමණට ්දෙට පමණට ජලය ගලායන්නට ිශය. 
මළ්ුණු සියල්ල පා වී ගිවය්ය. මුළු වපව ස පිරිසිදු ිශය. 
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ලිච්ඡවීහු තථාගතයන් ෙහන්වස්ට වස්සත් සතද්්   
 ි්්ෂූන්ට වස්සත් ව ් බුගින්   ඔසෙමින් මහ වපදහරින් 
වයාදුවනන් වයාදුන තථාගතයන් ෙහන්වස් ොසය ්දෙමින් මහ 
 න් ව මින් වතදින්ින්  තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසල් නුෙදට 
පමුණුො ගත්හ.  තථාගතයන් ෙහන්වස් නගද  ්ොදයට පුමිවණන 
්ල්හි මවහ්ාා්ය ව ්ෙතාවෙෝ   එහි පුමිණියහ. ඔෙුන්වග් 
පුමි)වමන් වබාවහෝ අමනුෂයවයෝ නගදවයන් ඉෙත් ෙූහ.  
තථාගතයන් ෙහන්වස් නගද  ්ොදවය්දී ම අනඳ මහවතදුන් අමතා 
වම් සූතර ධ්ර්මය උවගන ලිච්ඡිශ ්ුමදුෙන් සමග ිශසල්පුද 
පරා්ාදතරය ඇතුළත ඇිශදිමින් පිරිත් ්දන්න යයි මහානු ාෙ 
සම්පන්න දතන සූතර ධ්ර්මය ෙදාළ වස්්. ආනන්  ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස්  තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් චාලමය පාතරයට පුන් 
වගන පිරිත් වබවණමින් පුන් ඉසිමින් මුළු නගදය සුමතුන ම 
සංචාදය ්ළහ. ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් පිරිත් ආදම්  
ව්වදත් ම නගදවයහි තුන තුන සුඟ වී ඉතිරි වී හුන් 
අමනුෂයවයෝ   පළා ගියහ. අමනුෂයයන් පළා වයත් ම මිනිසුන්වග් 
වදෝග සුෙ ිශය. නිවදෝග ෙූ මනුෂයවයෝ වගෙලින් නි්්ම සුෙඳ මල් 
ආදිවයන් වතදුන් ෙහන්වස් පිදුහ. මහජනයා නගදය මු  රැස්වීම 
ාාලාෙ සදසා  ාගයෙතුන් ෙහන්වස් එහි පුමිණ ෙූහ.  ි්්ෂු 
සංඝයා ෙහන්වස්   එහි ෙුඩ සිටියහ. ආනන්  ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස්   සියළු නගදවයහි ඇිශ  පිරිත් ්ද නගදොසීන් හා එහි 
පුමිණියහ. ා්ර ව ්වේන්ද්ර වතවම්   ව ව ේවලාෙ ව ිශයන් හා 
එහි පුමිණ සිටිවය්ය. තථාගතයන් ෙහන්වස් ඒ සමාගමවය්දී දතන 
සූතරය ව ්ානා ්ළ වස්්. ඒ ගාථාෙල ආඥාෙ ව්ෝටි ල්්ෂය්් 
ස්්ෙළ අමනුෂයවයෝ පිළිගත්හ. ව ්ානාෙසානවයහි 
ස්වලෝපද්රෙවයෝම සන්සිඳුණා හ. මහජනයා සුෙපත් ෙූහ. සොසූ 
 හස්් සත්ත්ෙයනට ධ්ර්මා ිසමය ිශය. වමවස් පිළිවෙලින්  
තථාගතයන් ෙහන්වස් එහි දින සත්් ම ඒ සූතරය ව ්ානා ්ළහ. 
දිනපතා ම ස්ොසූ  හස බුගින් සත්ත්ෙවයෝ නිෙන් දුටහ. 

 
 



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

173 
Non-commertial Distribution  

 
 

රතන සූතරය 
ව්ෝටි සතසහස්වස්සු ච්්්ොවල්සු ව ්ෙතා 
යස්සානං පතිගණ්හන්ති, යඤ්ච වේසාලියංපුවර් 
වදෝගාමනුස්ස දුේ ි්්ඛ්, සම් ලතං තිිශධ්ං  යං 
ඛිප්පමන්තදධ්ාවප්සි, පරිත්තං තං  ණාමවහ 
 

1. යානීධ්  ලතානි සමාගතානි, 
 ුම්මානි ො යානිෙ අන්ත්ලි්්වඛ් 
සේවේෙ  ලතා සුමන   ෙන්තු 
අවථෝපි ස්්්ච්ච සුණන්තු  ාසිතං 
තස්මාහි  ලතා නිසාවම්ථ සේවේ, 
වමත්තං ්වදෝථ මානුසියා පජාය 
දිොච දත්වතෝච, හදන්ති වය් බලිං 
තස්මහි වන් ද්්ඛ්ථ අප්පමත්තා 
 

2. යං ්ිංචි ිශත්තං ඉධ්ො හුදංො 
සග්වග්සු ොයං දතනං ප)තං 
නවනෝ සමං අත්ථි තථාගවත්න 
ඉ ම්පි බු ්වධ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

3. ඛ්යං ිශදාගං අමතං ප)තං, 
ය ේඣගා ස්ය මුනී සමාහිවතෝ 
න වත්න ධ්ම්වම්න සමත්ථි ්ංචි  
ඉ ම්පි ධ්ම්වම් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

4. යම්බු ්ධ්වසේවඨෝ, පරිෙණ්ණයි සුචිං  
සමාධිමානන්තරි්ඤ්ඤමාහු 
සමාධිනා වත්න, සවමෝ න ිශේජති 
ඉ ම්පි ධ්ම්වම් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
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5. වය් පුග්ගලා අේඨ සතම්පසත්ථා, 
චත්තාරි ඒතානි යුගානි වහාන්ති 
වත්  ්්ඛිවනයයා, සුගතස්ස සාේා 
එවත්සු දින්නානි මහප්ඵලානි 
ඉ ම්පි සංවඝ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

6. වය් සුප්පයුත්තා මනසා  ළ්වහ්න, 
නි්්්ාමිවනෝ වගෝතම සාසනම්හි  
වත් පත්තිපත්තා අමතං ිශගය්හ 
ල ්ධ්ා මුධ්ා නිේබුතිං  ුඤ්ජමානා 
ඉ ම්පි සංවඝ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

7. යථින් ඛීවලෝ පඨිශංසිවතා සියා 
චතුේ ිොවත් ි අසම්ප්ම්පිවයා  
තථූපමං සප්පුරිසං ෙදාමි 
වයෝ අරියසච්චානි අවෙච්ච පස්සති 
ඉ ම්පි සංවඝ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

8. වය් අරියසච්චානි ිශ ාෙයන්ති 
ගම් ීදපඤ්වඤන සුව සිතානි 
්ිඤ්චාපි වත වහාන්ති  ුසප්පමත්තා 
නවත  ෙං අේඨමං ආදියන්ති 
ඉ ම්පි සංවඝ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 
9. සහාෙස්ස  ස්සන සම්පදාය 
තයස්සු ධ්ම්මා ජහිතා  ෙන්ති 
ස්්්ාය දිේඨි ිශචි්ිච්ඡිතඤ්ච 
සීලේබතං ො’පි ය ත්ථි ්ිඤ්චි 
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චතලහපාවය්හි ච ිශප්පමුත්වතෝ 
ඡ චා ිඨානානි අ ේවබෝ ්ාතුං 
ඉ ම්පි සංවඝ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

10. ්ිඤ්චාපි වසෝ ්ම්මං ්වදෝති පාප්ං 
්ාවයන ොචා උ  වච්තසා ො 
අ ේවබෝ වසෝ තස්ස පටිච්ඡාදාය 
අ ේබතා දිේඨ ප ස්ස ෙුත්තා 
ඉ ම්පි සංවඝ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

11. ෙනප්පගුම්වේ යථා ඵුස්සිතග්වග් 
ගිම්හාන මාවස් පඨමස්මිං ගිම්වහ් 
තථූපමං ධ්ම්මෙදං අව ්සයි  
නිේබාණගාමිං පදමං හිතාය 
ඉ ම්පි බු ්වධ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

12. ෙවදෝ ෙදඤ්ඤු ෙදව ෝ ෙදාහවදෝ 
අනුත්තවදෝ ධ්ම්මෙදං අව ්සයි 
ඉ ම්පි බු ්වධ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 
13. ඛීණං පුදාණං නෙං නත්ථි සම් ෙං 
ිශදත්ත චිත්තා ආයතිව්්  ෙස්මිං 
වත් ඛීණබීජා අිශදුළ්හිච්ඡන්දා 
නිේබන්ති ධීදා යථායංපදීවපෝ 
ඉ ම්පි සංවඝ් දතනං ප)තං 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

14. යානීධ්  ලතානි සමාගතානි 
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 ුම්මානි ො යානිෙ අන්තලි්්වඛ් 
තථාගතං ව ්ෙමනුස්සපූජිතං 
බු ්ධ්ං නමස්සාම සුෙත්ථි වහෝතු 
 

15. යානීධ් ලතානි සමාගතානි 
 ුම්මානි ො යානිෙ අන්තලි්්වඛ් 
තථාගතං ව ්ෙමනුස්සපූජිතං 
ධ්ම්මං නමස්සාම සුෙත්ථි වහෝතු 
 

16. යානීධ් ලතානි සමාගතානි 
 ුම්මානි ො යානිෙ අන්තලි්්වඛ් 
තථාගතං ව ්ෙමනුස්සපූජිතං 
සංඝං නමස්සාම සුෙත්ථි වහෝතු 
 

වමහි ගාථාෙල අං් වයාදා ඇත්වත් දතන යන්තරවය් 
ගුේෙල ගාථා පිහිටන ්රමය අනුෙ ය. ව්ෝටිසතසහස්වස්සු යනාදි 
ගාථා ව ් දතන සූතරවය් ගුණ  ්්ෙන ගාථා ව ්්ි. ඒො සූතරයට 
අයත් නුත. 14, 15, 16 යන අං් ඇති අෙසාන ගාථා තුන ස්් 
ව ිශඳු ිශසින් ්ියන ල  ගාථා තුවන්ි. බුදුන්ෙහන්වස් ිශසින් 
ෙදාදණ ලදුවය් යානීධ්  ලතානි යනාදි ගවයහි පටන් ඛීණං පුදාණං 
යනාදී ගාථාෙ  ්්ො ඇති ගාථා වතවළසය. 

 
වම් සූතරය වබාවහෝ අනුසස් ඇත්වත් ය. වමය දිනපතා 

 ාිශත ්දන තුනුත්තාට ව ිශයන්වග් ආද්්ෂාෙ ලුවේ. වදෝග 
දුදු වේ. අමනුෂය  ය ඇති වනා වේ. වගාිශ්ම් වෙළඳාම් ආදි 
රැ්ියාෙල් දියුණු වේ. සුදැහුවයන් අසන්නෙුන්ට වදෝගාදිය   දුදු 
වේ. වමයින් ෙඩාත් ගුණ ලුවබන්වන් සූතරවය් වත්දුම දැනවගන 
 ාිශත ්දන්නෙුන්ට ය. ජනප  වදෝග දුදුවීමට වදෝග  ය පෙත්නා 
පරව ්ාෙල ඇිශ  පිරිත් පුන් ඉසිමින් වම් පිරිත ්ිය යුතුය. 
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චමතරී සූතරණ්ය  නිදාන ෙථොව 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ෙුඩ සිටි ්ාලවය් දී ෙස් එළඹීමට ළං 

ෙන ්ල්හි වබාවහෝ  ි්්ෂුහු උන්ෙහන්වස් වෙත පුමිණ ්මටහන් 
අසාවගන ඒ ඒ වපව ස් ෙලට වගාස් ෙස් එළඹ ්ාලය තුළදී 
අර්හත්ෙයට පුමි)වම් බලාවපාවදාත්තුවෙන්  ාෙනා ්ළහ. 

 

තථාගතයන් ෙහන්වස් සුෙුත්නුෙද වේතෙනාදාමවයහි 
ෙුඩ වෙවසන අෙස්ථාේ ෙස් එළඹීමට සමීප ්ාලවය්  ි්්ෂූන් 
ෙහන්වස් පන්සිය නම්් උන්ෙහන්වස්වගන් ්මටහන් වගන ෙස් 
එළඹීමට සුදුසු තුන්් වසායමින්  නේ සුරිසදා යන්නාහු. 
පරතයන්ත පරව ්ාවයහි හිමාලය හා සම්බන්ධ් ෙූ ෙනගත සිසිල් 
වසෙන ඇති, අතුළ රිදී පටෙල් වමන් දම)ය සුදු ෙුලි තලා තුන 
තුන ඇති පිරිසිදු සිසිල් ජලවයන් පිදුණු දම)ය ජලාාය්් ඇති 
එ්් පර්ෙතය්් දුටහ. ඒ  ි්්ෂුහු එදින දාතරිවය් එහි ෙුස පසු දින 
සමීපවයහි ෙූ ගම්ට පඬිු පිණිස පිිශසියහ. එය ළඟින් ළඟින් පිහිටි 
වගෙල්  හස්් ඇති ගවම්ි. එහි මනුෂයවයෝ   පින් ්ුමුත්වතෝ 
ය. ඒ පරතයන්තයට පුමි)ම මඳ බුිශන් ගම් ෙුසිවයෝ  ි්්ෂූන් දැ් 
ඉතා පරීතියට පුමිණ  න් පිළිගන්ො ෙස් ිශසීමට ආදාධ්නා ව්ාට 
උන්ෙහන්වස්ලාට ිශසීම පිණිස ෙනවයහි ්ුටි පන්සියය්්   
පිළිවයල ්ළහ.  ි්්ෂුහු ව වෙනි දින අන් ගම්ට පිඬු පිණිස 
පිිශසියහ. එගම ෙුසිවයෝ  එවස් ම ෙස් ිශසීමට ආදාධ්නා ්ළහ. 
ඔෙුන්වග් ආදාධ්නාෙ පරිදි  ි්්ෂුහු එහි ෙස් එළඹ දු්්මුල්ෙල හිඳ 
්මටහන් වමවනහි ්දන්නට ෙන්හ. සිල්ෙත්  ි්්ෂූන්වග් වත්ජස 
නිසා ඒ ගස්ෙල ව ිශයන්ට වනා ිශසිය හු්ි ිශය.  ි්්ෂූන් නුගී 
යන තුදු ඔෙූහු තම තමන්වග් ිශමන්ෙලින් ඉෙත්ෙ  දුෙන් වගන 
තුන තුන ඇිශදින්නට ෙූහ. ව ිශවයෝ “වම්  ි්්ෂුහු ්ෙදා වයත්දැ” 
යි බලා සිටියහ. ෙස් එළඹුණු එතන වතමස්් ම වෙවසන බෙ 
දැනගත් ව ිශවයෝ “එපමණ දි්් ්ල්් අපට ිශමානෙලින් බුහුදෙ 
වනා ිශසිය හු්ිය” යි සුමව නා එ්තුෙ  ි්්ෂූන් බිය ගන්ො 
පළො හුරීමට ්ථා ්ද ගත්හ. ඔෙූහු දාතරී ්ාලවය් දු්්මුල්ෙල 
හිඳ  ාෙනා ්දන  ි්්ෂූන් ෙහන්වස් ඉදිරිවයහි  යාන් ය්් වෙස් 
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වගන වපනී සිටින්නටත් නපුදු හඬ නගන්නටත් පටන් ගත්හ. ඒ 
නපුදු දෑප  ් නපුදු හඬ අසා  ි්්ෂූන්වග් හ ෙත් වෙේලන්නට 
ිශය. උන්ෙහන්වස්ලාට ්මටහවනහි සිත පිහිටුො ොසය වනා ්ළ 
හු්ිිශය. නිතද බිය ෙන්නා ෙූ ඒ  ි්්ෂුන්වග් සිහිය   දුබල ිශය. 
වනා සිහිවයන් වෙවසන උන්ෙහන්වස්ලා වෙත දු්්ව ිශවයෝ 
ඉෙසිය වනාවහන දුර්ගන්ධ්යන්   එෙන්නට ෙූහ. එයින් ඔෙුනට 
හිවසහි බලෙත් වේ නා   ඇති ිශය.  ි්්ෂූන්වග් ාරීද  ්රමවයන් 
දුබල වී ගිවය්ය. එවහත් තමන් නිසා අනි්්ුට ්ද දය්් වීම වනා 
්ුමති ෙන්නා ෙූ ඒ ගුණෙත්  ි්්ෂූන්වගන් එ්් නම්ුදු ්ීවමන් 
අනයයන්ට ්ද දය්් වේව ෝ යි සිතා තමාට ඇති ්ද දය අන් 
්ිසිවේුට වනා ්ීහ. 

 
එ්්  ෙස්් සංඝස්ථිශදයන් වෙත සියළු  ි්්ෂූන් රැස් ෙූ 

්ල්හි  ි්්ෂූන් වපදට ෙඩා දුබලෙ සිටින බෙ උන්ෙහන්වස්ට වපනී 
“ඇෙුත්නි වමහි පුමිණි මුල් ්ාලවය් ඔබෙහන්වස්ලා පුහුපත් 
ාරීද ඇතිෙ පිණා ගිය ඉඳුද ඇතිෙ ිශසුොහු ය. දැන් ඔබ 
ෙහන්වස්ලා ෙුහුරී ගිය සිදුදු ඇතිෙ වනා පහන් ඉඳුදන් ඇතිෙ 
වෙවසන්නාහු ය. ඔබ ෙහන්වස්ලාට වමහි යම්්ිසි ්ද දය්් 
ඇතිදැ” යි ්ීහ. එ්ල්හි එ්්  ිෂුේ් තමාට ඇති ්ද දය පුෙසීය. 
වසසු  ි්්ෂුහු   තම තමන්ටත් ඒ ්ද ද ඇති බෙ ්ීහ. එ්ල්හි 
මහ වතදුන් ෙහන්වස් “ඇෙුත්නි, බුදුදදුන් ිශසින් වපදෙසය 
පසුෙසය යයි ෙස් ිශසීම් ව ්්් අනුදැන ඇත්වත් ය. වම් වසනසුන 
අපට අසත්පරාය ය. අපි බුදුදදුන් වෙත වගාස් වම් ්දුණ සුල 
ව්ාට සුදුසු වසනසුන්් උන්ෙහන්වස්වගන් දැන ගනිමු ය.” යි ්ීහ. 
සුමව නා ෙහන්වස් ම එය පිළිවගන වසනසුන් තුන්පත් ව්ාට 
පාසිෙුදු වගන සුෙුත්නුෙද වේතෙනාදාමයට වගාස් තථාගතයන් 
ෙහන්වස් වෙත ගියහ. එ්ල්හි තථාගතයන් ෙහන්වස් “මහවණනි 
ෙස් ්ාලවය් චාරි්ාවෙහි වනා හුසිවදන පරිදි ම ිශසින් සි් ප  
පනො තිබියදී වතපි ්ුම්් පිණිස වමවස් ඇිශදින්නාහුදැ” යි ෙදාළ 
වස්්.  ි්්ෂුහු ්ාදණය සුල ්ළහ.  තථාගතයන් ෙහන්වස් වලාෙ 
බලා ෙදාදා මුළු  ඹදිෙ ඔෙුනට සත්පරාය අන් එ්   තුන්් වනා 
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දැ් “මහවණනි වතාපට සුදුසු අන් එ්   තුන්් නුත. වතපි එහි 
ම වෙවසමින් අර්හත්ෙයට පුමිවණන්නාහුය. මහවණනි වතපි 
වගාස් එහි ම වෙවසේ වතපි දු්්ව ිශයන්වග් අ ය ්ුමුත්තහු 
නම් වම් පිරිත උගනිේ. වමය වතාපට ආද්්ෂාෙ   ්මටහන   
ෙන්වන්යු” යි චමතරී සූතරය (්ද)ය වමත්ත සූතරය  ෙදාළ වස්්. 
ඉ්්බිති තථාගතයන් ෙහන්වස් “මහවණනි, වතපි වගාස් ඒ 
ෙනවයහි ම වෙවසේ. වම් සූතරය මාසවය් ධ්ර්මාරෙණය ්දන අට 
දිනවයහි වගඩිය ගසා රැස් වී සේඣායනා ්දේ. වම් සූතරවයන් ම 
ධ්ර්ම ්ථා පෙත්ෙේ. වම් සූතරය ගුන ම ධ්ර්ම සා්ච්ඡා පෙත්ෙේ. 
වම් සූතරවයන් ම අනුවමෝ නා බණ ්ියේ. වම් චමතරී 
්ර්මස්ථානය ම ෙඩේ. වතාපට ඉන්පසු ව ිශයන්  යාන් අදමුණු 
වනා  ්්ෙනු ඇත. ඔෙුහු වතාපවග් හිතෙත්හු ෙන්නාහ.” යි ෙදාළ 
වස්්.  ි්්ෂුහු තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඳ එහි වගාස් වෙවසමින් 
බුදුදදුන් ෙදාළ පරිදි ්ළහ. එතුන් පටන් අමනුෂයවයෝ  ි්්ෂූන්ට 
හිතෙත් වී අවන්්ා්ාදවයන් උප්ාද ්දන්නට ෙන්හ. 
ව ිශයන්වගන් උප්ාද ලබා ඒ  ි්්ෂුහු ෙස් ්ාලය ඇතුළත අර්හත් 
ඵලයට පුමිණ ාරමණ ්ෘතයය අෙසන් ්වළෝය. 

 

චමතරී සූතරය 
යස්නානු  ාෙවතෝ ය්්ඛ්ා වනෙ  ස්වසන්ති හිංසනං 
යම්හි වචොනුයුඤ්ජන්වතෝ දත්තින්දිෙමතන්දිවතෝ 
සුඛ්ං සුපති සුත්වතෝච පාපං ්ිඤ්චි න පස්සති 
ඒෙමාදි ගුවණෝවප්තං පරිත්තං තං  ණාමවහ්. 
 
1. ්ද)යමත්ත්ුසවල්න 
යං තං සන්තං ප ං අ ිසවමච්ච 
ස්්ව්ා උජූ ච සූජූ ච 
සුෙවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානි 
 

2. සන්තුස්සව්ෝ ච සු වදෝ ච 
අප්ප්ිච්වචෝ ච සල්ලහු්ෙුත්ති 
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සන්තින්ද්රිවයෝ ච නිපව්ෝ ච 
අප්පගේව ෝ ්ුවල්සු අන්නුගි ්වධ්ෝ 
3. න ච ඛ්ු ් ං සමාචවර් 
්ිංචි වය්න ිශඤ්ඤු පවර් උපෙව යයුං 
සුඛිවනෝ ො වඛ්මිවනෝ වහාන්තු 
සේවේ සත්තා  ෙන්තු සුඛිතත්තා 
 

4. වය ව්්චි පාණ ලතත්ථි 
තසා ො ථාෙදා ො අනෙවස්සා 
දීඝා ො වය් මහන්තා ො 
මේඣිමා දස්ස්ාණු්ථූලා 
 

5. දිේඨා ො වය්ෙ අ ්ධිේඨා  
වය් ච දූවර් ෙසන්ති අිශදූවර් 
 ලතා ො සම් වෙසී ො 
සේවේ සත්තා  ෙන්තු සුඛිතත්තා 
 

6. න පවදෝ පදං නි්ුේවේථ 
නාතිමඤ්වඤ්ථ ්ත්ථචි නං ්ඤ්චි 
ඛ්යාවදෝසනා පටිඝසඤ්ඤා 
නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දු්්ඛ්මිච්වඡයය 
 

7. මාතා යථා නියං පුත්තං 
ආයුසා ඒ් පුත්ත මනුද්්වඛ් 
එෙම්පි සේබ ලවතසු 
මානසං  ාෙවය් අපරිමාණං 
 

8. වමත්තං ච සේබවලෝ්ස්මිං 
මානසං  ාෙවය් අපරිමාණං 
උ ්ධ්ං අවධ්ෝ ච තිරියඤ්ච 
අසම්බාධ්ං අවේදං අසපත්තං 
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9. තිේඨං චදං නිසින්වනෝ ො 
සයාවනෝ ො යාෙතස්ස ිශගතමි ්වධ්ෝ 
ඒතං සතිං අධිේවඨයය 
බරහ්මවම්තං ිශහාදං ඉධ්මාහු 
 

10. දිේඨිඤ්ච අනුපගම්ම සීලො 
 ස්සවන්න සම්පන්වනෝ 
්ාවම්සු ිශවනයය වග්ධ්ං 
න හි ජාතු ගේ වසයයං පුනවර්තීති. 
 

වමය ිශවා්ෂවයන් ව ිශයන්ට පරිය පිරිත්ි. ඒ නිසා වමය 
 ාිශත ්දන තුනුත්තා ව ිශයන්ට පරිය වේ. එවහයින් ව ිශයන්වග් 
ආද්්ෂාෙ ඔහුට ලුවේ. අමනුෂයයන්ට හා මනුෂයයන්ට   පරිය වේ. 
එබුිශන් ඔහුට අමනුෂය උපද්රෙයන් හා වසාද සතුදු බිය   අඩු 
වේ. ඔහුට ගිය ගිය තුන සුල්ිලි ලුවේ. වමයින් ලුවබන ඵලය 
අඩුේ් නුතිෙ ලුබීමට නම් වමහි අර්ථ   වත්දුම් වගන  ාිශත 
්ළ යුතුය. එවස් ්දන්නහුට වමය  ාෙනාේ්  වේ. 

 
 

ෙඳ පිරිත 
( න ධ පරිත ත) 

1. ිශදෑප්්වඛ්හි වම් වමත්තං 
වමත්තං ඒදාපවථහි වම්  
ඡබයාපුත්වතහි වම් වමත්තං  
වමත්තං ්ණ්හාවගෝතමව්් ි ච 

 

2. අපා ව්්හි වම වමත්තං   
වමත්තං දිපා ව්්හි වම් 
චතුප්පව ්හි වම් වමත්තං 
වමත්තං බහුප්පව ්හි වම් 
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3. මා මං අපා ව්ෝ හිංසි 
මා මං හිං සි දිපා ව්ෝ 
මා මං චතුප්පව ෝ හිංසි 
මා මං හිංසි බහුප්පව ෝ 
 

4. සේවේ සත්තා සේවේ පාණා 
සේවේ  ලතා ච ව්්ෙලා 
සේවේ  ද්රානි පස්සන්තු  
මා ්ඤ්චි පාපමාගමා   
 

අප්පමාවණෝ බු ්වධ්ෝ, අප්පමාවණෝ ධ්ම්වමෝ, අප්පමාවණෝ 
සංවඝෝ පමාණෙන්තානි සිරිංසපානි අහි, ිශච්ඡි්ා, සතපදී, 
උණ්ණානා ි, සදබූ, මූසි්ා, ්තා වම් ද්්ඛ්ා ්තා වම් පරිත්තා 
පටි්්්මන්තු  ලතානි, වසෝහං නවමෝ  ගෙවතෝ නවමෝ සත්තන්නං 
සම්මා සම්බු ්ධ්ානන්ති.  
 

වම් පිරිත සර්පයන් බහලු වපව ස්ෙල වෙවසන ආද්්ෂාෙ 
සඳහා  ාිශත ්ිරීමට තථාගතයන් ෙහන්වස් ිශසින් ෙදාදන ල ් ්ි. 
වමය  ාිශත ්දන තුනුත්තා සර්පවයෝ  ෂ්ඨ වනා ව්වදති. 
වමය සර්ප ිශෂ බස්ෙන මන්තරය්් වලස    ාිශත ්දති. වම් පිරිත 
අංගුත්තද නි්ාවය් චතුෂ්් නිපාතවය් හා චූළෙග්ග පාළිවය් 
ඛ්ු ් ්ෙත්ථුඛ්න්ධ්්වය්    ්්නා ලුවේ. වමයට බන්ධ් පරිත්ත යන 
නම තබා ඇත්වත් ඛ්ු ් ්ෙත්ථුඛ්න්ධ්්වය් ආ නිසා ිශය හු්ිය. 
සර්පයන් බහුල වපව ස්ෙල යන ිශට   වමය ්ියා යනු. 
 
 
 

ණ්මෝර පරිත තය 
වමෝදපරිත්තය ව්ාටස් ව ්්ින් යු්්තය. ඉන් එ්් 

ව්ාටස්් උ යට ්ීම පිණිස ය. අනිත් ව්ාටස සෙසට ්ීම පිණිස 

ය. උ යට ෙියන ණ්ෙොටස වමවස් ය. 
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උව තයං ච්්ඛ්ුමා ඒ්දාජා 
හරිස්සෙණ්වණෝ පඨිශප්ප ාවසෝ 
තං තං නමස්සාමි හරිස්සෙණ්ණං පඨිශප්ප ාසං   
තයේජගුත්තා ිශහවර්මු දිෙසං 
 

වය් බරාහ්මණා වේ ගු සේබධ්ම්වම් 
වත් වම් නවමෝ වත් ච මං පාලයන්තු  
නමත්ථු බු ්ධ්ානං නමත්ථු වබෝධියා 
නවමෝ ිශමුත්තානං නවමෝ ිශමුත්තියා 
 

සවසට ෙයින ණ්ෙොටස 
 

අවප්තයං ච්්ඛ්ුමා ඒ්දාජා 
හරිස්සෙණ්වණෝ පඨිශප්ප ාවසෝ 
තං තං නමස්සාමි සරිස්සෙණ්ණං පඨිශප්ප ාසං  
තයේජගුත්තා ිශහවර්මු දත්තිං 
 

වය් බරාහ්මණා වේ ගු සේබධ්ම්වම් 
වත් වම් නවමෝ වත්ච මං පාලයන්තු 
නමත්ථු බු ්ධ්ානං නමත්ථු වබෝධියා 
නවමෝ ිශමුත්තානං නවමෝ ිශමුත්තියා 
 

වමය වසාද සතුදන්ට හසු වනාවී ිශසීම සඳහා  ාිශතයට 
සුදුසු පිරිත්ි. මිල මු ල් ෙටිනා බඩු ඇතිෙ වෙළඳාම් ආදිය පිණිස 
පිට පලාත්ෙල හුසිවදන අයට ආද්්ෂාෙ සඳහා  ාිශතයට වමය 
වයෝගය ය. උ වයහි නින්ව න් අෙදි ෙූ ෙහාම අසුවනන් 
වනානුගිටම පළමු ෙන ව්ාටස ්ියනු. දාතරිවය් නින් ට යන ිශට 
ව ෙන ව්ාටස ්ියනු. 

වබෝසතාණන් ෙහන්වස් දණවමානදෙ සිටි ්ාලවය් 
සතුදන්ට අසු වනා වීම සඳහා වම් පිරිත  ාිශත ්ළ බෙත්, පිරිත 
්ියන්නට අමත් ෙූ දිනවය් සතුදාවග් උගුලට අසු ෙූ බෙත් ්ියා 
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තිවේ. ිශස්තද ්තාෙ ජාත් අටුොවෙන් වහෝ සිංහල පන්සිය 
පනස් ජාත් වපාවතන් වහෝ  ත හු්ිය. 

 

ධජග ග පිරිත 
1. ඉතිපිවසා  ගො අදහං සම්මා සම්බු ්වධ්ෝ, ිශේජාචදණ 

සම්පන්වනෝ, සුගවතෝ වලෝ්ිශදු අනුත්තවදෝ පුරිසධ්ම්ම 
සාදථි සත්ථා ව ්ෙමනුස්සානං බු ්වධ්ෝ  ගොති. 
 

2. ස්ෝ්ඛ්ාවතෝ  ගෙතා ධ්ම්වමෝ සන්දිේඨිව්ෝ අ්ාලිව්ෝ 
ඒහිපස්සිව්ෝ ජපනයිව්ෝ පච්චත්තං වේදිතේවබෝ 
ිශඤ්ඤුහීති. 

 

3. සුපටිපන්වනෝ  ගෙවතෝ සාේ සංවඝෝ ,උජුපටිපන්වනෝ 
 ගෙවතෝ සාේ සංවඝෝ, ඤායටිපන්වනෝ  ගෙවතෝ සාේ 
සංවඝෝ, සාමීචිපටිපන්වනෝ  ගෙවතෝ සාේ සංවඝෝ, යදි ං 
චත්තාරි පුරිස යුගානි අේඨපුරිස පුග්ගලා ඒස  ගෙවතෝ 
සාේ සංවඝෝ ආහුවනවයයෝ,  පාහවුනවයයෝ, 
 ්්ඛිවණවයයෝ, අඤ්ජලි්ද) වයෝ අනුත්තදං 
පුඤ්ඤ්්වඛ්ත්තං වලෝ්ස්සාති.  

 

ධ්ජග්ග පරිත්ත නම් ෙූ වම් පිරිත අර්ථ සහිතෙ පුහුණු ්ද 
වගන  ාිශත ්ිරීවමන් දජුන්වගන් වසාදුන්වගන් සතුදන්වගන් 
අමනුෂයයන්වගන් නපුදු සතුන්වගන් ගින්වනන් දිවයන් සුළඟින් 
අ්ුණුෙලින් හා තෙත් වනාවය්් ව යින් පුමිණිය හු්ි සියළු 
උෙදුදුෙලින් මිදී සුෙවස් දිිශ පුෙුත්ිශය හු්ි ෙන්වන් ය. වම් පාඨ 
තුවනන් ඉතිපිවසෝ  ගො ආදී පළමුෙන පාඨය ම   සියළු උපද්රෙ 
දුදු ්ද ගුනීමට පරමාණෙත් ය. වනාවය්් ව ් සිදු ්ිරීමට එය 
මන්තරය්් ොවයන්    ාිශත ්ළ හු්ිය. එයින් ඒ ඒ අය ්දන 
ගුදු්ම් වබාවහෝ ඇත්වත් ය. නෙගුණ යන්තරය ්ියා යන්තරය්්   
ඇත්වත් ය. එයත් වබාවහෝ ගුණ ව න යන්තරය්ි. යම් පමණ්ට 
එය  ාිශත ්ද ඇතිනම් ඒ ඒ පමණට පිරිවතහි ගුණ   ඇත්වත් ය. 
තමාවග් මුිශන් ඒ බුදුගුණ පාඨය ල්්ෂ ොද ගණන් ොද ්ියා 
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ඇතිවය්ු ිශසින් එය ්ියතවහාත් එහි බල වබාවහෝ ඇත්වත් ය. 
එෙුනි පු ්ගලයාට සිහි ්ළ පමණින් ම   එයින් වබාවහෝ ගුණ 
ලුවබන්වන් ය. ධ්ජග්ග සූතර අටුොවෙහි සඳහන් ෙන පුෙත්් 
වමවස් ය. 

 

දීඝොපී චචතයවයහි සුණු පිරියම් ්දන ්ාලවය් යම්්ිසි 
්ටයුත්ත්් සඳහා චචතයට නුගුණු තදුණ  ි්්ෂුේ් ගර් ය 
දිවග් පහළට ලිස්සා අවය්ය. එය දුටු බිම සිටි  ි්්ෂුහු “ඇෙුත්නි 
ධ්ජග්ග පරිත්තය සිහි ්දෙ” යි ්ීහ. මදණ බිවයන් බස්නා ඒ 
 ි්්ෂුෙ ධ්ජග්ග පරිත්තය සිහි ්වළ්ය. ඒ ව්වණහිම චචතය 
ගර් වයන් ගවඩාල් ්ුට ව ්්් නි්්මී ඒ  ි්්ෂුෙවග් පා 
පිළිගත්වත් ය. සෑය මත සිටිවයෝ ෙුල්හිණිමඟ්් බස්ො  ි්්ෂුෙ 
ගත්හ. එ්ල්හි ගවඩාල් ්ුට ව ් චචතයයට නුෙත ඇතුල් ිශය. 
වම් පරෙෘත්තිය සඳහන් ව්ාට, 

  
යස්සානුස්සදවණ්නාපි අන්තලි්්වඛ්පි පාණිවනෝ 
පතිේඨමධිගච්ඡන්ති  ලමියා ිශය සේබථ 
 

යන ගය පුදණියන් ධ්ජග්ග සූතරවය් මුලට වයාදා තිවේ. 
අසුදයන් හා යු ්ධ් ්ිරීමට ව ිශයන් රැස් ෙූ අෙස්ථාේ 

ස්්ව ිශඳු ව ිශයන් අමතා “පින්ෙත්නි! යු වයහිදී වතාපට බිය්් 
තුතිගුන්ම්් ඇති ෙුෙවහාත් එිශට මාවග් ව්ාඩිය බලේ, එ්ල්හි 
වතාපවග් බිය සන්සිවඳනු ඇත. මාවග් ව්ාඩිය නුදුට වහාත් 
පරජාපතී ව ේ දජුවග් ව්ාඩිය බලේ, එය නුදුට වහාත් ෙදුණ ව ේ 
දජුවග් ව්ාඩිය බලේ. එය නුදුට වහාත් ඊසාන ව ේ දජුවග් 
ව්ාඩිය බලේය ” යි අනුාාසනා ්වළ්ය. එය අනුෙ තථාගතයන් 
ෙහන්වස්   තමන් ෙහන්වස්වග් ාරාේයන්ට බිය්් තුතිගුන්ම්් 
ඇති ෙුෙවහාත් ඒ අෙස්ථාවේ එය දුදුෙනු සඳහා වමවනහි ්ිරීමට 
වම් තුණුදුෙන් ගුණ පාඨ තුන ෙදාළ වස්්. වමයට ධ්ජග්ග පරිත්ත 
යන නම දී ඇත්වත් ස්්ව ිශඳුවග් ව්ාඩි බුලීවම් ්ථාෙ නිමිත්ත 
ව්ාට වමය ෙදාළ බුිශනි. 
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වට්ටෙ පිරිත 
පූවදන්තං වබෝධි සම් ාවර් - නිේබත්තං ෙේට් ජාතියං 
යස්ස වත්වේන දාෙග්ගි - මහාසත්තං ිශෙේජයි 
 

වථ්දස්ස සාරිපුත්තස්ස වලෝ්නාවථ්න  ාසිතං 
්ප්පේඨායි මහාවත්ජං පරිත්තං තං  ණාමවහ් 
 

අත්ථි වලෝව්් සීලගුවණෝ සච්චං වසෝවචයයනු ් යා 
වත්න සච්වච්න ්ාහාමි සච්ච්ිරියමනුත්තදං 
 

ආෙේජිත්ො ධ්ම්මබලං - සරිත්ො පුේබව් ජිවන 
සච්චබල’මපස්සායං - සච්ච්ිරිය’ම්ාස’හං 
 

සන්තිප්්ඛ්ා අපතනා - සන්තිපාදා අෙඤ්චනා 
මාතා පිතා ච නි්්ඛ්න්තා - ජාතවේ  පටි්්්ම 
 
සහසච්වච් ්වත මය්හං - මහාපේජලිවතෝ සිඛී 
ෙේවේසි වසෝළස ්රීසානි - උ ්ං පත්ො යථා සිඛී 
සච්වච්න වම් සවමෝ නත්ථි - ඒසා වම් සච්ච පාදමී 
 

වම් ෙේට් පිරිත ගිනි  යින් මිදීම සඳහා  ාිශතා ්දති. 
වමහි සඳහන් ෙන්වන් වබෝසතාණන් ෙහන්වස් ෙටු පුටේුෙ ිශසූ 
්වල් හට ගත්තා ෙූ ලුේ ගින්න්් නිෙනු පිණිස ්ළ සතය 
්රියාේි. එයින් ලුේ ගින්න නිිශණ. ඒ ස්ථානවයහි වම් ්ප 
මුළුල්වලහි ගින්වනන් ිශනාාය්් වනාෙන බෙ චරියා පිට් 
අටුොවෙහි ්ියා තිවේ. වමය ්ල්පය මුළුල්වලහි බලය පෙත්නා 
පිරිත්ු යි ්ියනු ලුවේ. අත්ථිවලෝව්් සීලගුවණෝ යනාදී වම් 
ගාථා එන්වන් චරියා පිට් පාළිවය් ය. පූවදන්තං වබෝධි සම් ාවද 
යනාදී ගාථා ව ් පසු ්ාලවය් පිළිවයල ෙූේි. වම් පිරිත උණ 
වදෝගීන්ට උණ බුස්සිශම සඳහා   ්ියති. වම් දවේ  ාිශත ෙන 
ේෙද පිරිත නම් ෙු උණ බුස්සීමට ්ියන තෙත් පිරිත්් ඇත්වත් ය. 
දිග ෙුඩි බුිශන් එය වම් වපාතට ඇතුළු වනා ්දන ලදී. 
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අිංගුලිමොල පිරිත 
පරිත්තං යං  ණන්තස්ස - නිසින්නේඨාන වධ්ෝෙනං 
උ ්ම්පි ිශනාවස්ති - සේබවම්ෙ පරිස්සයං 
 

වසාත්ථිනා ගේ ෙුේඨානං - යං ච සාවධ්ති තං ඛ්වණ් 
වථ්දස්ස අංගුලිමාලස්ස - වලෝ්නාවථ්න  ාසිතං 
්ප්පේඨායි මහාවත්ජං - පරිත්තං තං  ණාමවහ් 
 

“යරතා’හං භතිනි අරියාය ජාතියා ජාරතෝ නාභිජානාමි සංචිේච 
පාණං ජීවිතා රචෝරරෝරපේතා රතේන සේරේන රසාතේථි රතේ රහෝතශ 
රසාතේථි තබ්භසේසාති” 
වමහි මුල ගාථා ව ් අංගුලිමාල පිරිවත් අනුසස්  ්්ෙන ගාථාය. 
නියමිත පිරිත අංගුලිමාල වතදුන් ෙහන්වස්වග් සතය ්රියාෙය. 
එනම් “යවතාහං  ගිනි” යනාදී පාඨය ය. වම් පිරිත පරසූත වනා 
්ළ හු්ිෙ පීඩා ිශඳිමින් සිටි මේට වසත් ්දනු පිණිස 
බුදුදජාණන් ෙහන්වස් ිශසින් අංගුලිමාල වතදුන් ෙහන්වස්ට 
උගන්ෙන ල ් ්ි. එය උවගන අංගුලිමාල වතදුන් ෙහන්වස් ඒ 
ස්තරිය ්දා වගාස් එය ්ී සුටිවය් ම වපදහන්ින් ජලය වපරී 
ගියා්් වමන් ්ිසිදු අපහසුේ් නුතිෙ පරසූතය සිදු ිශය.  දුො හා 
මෙ සුෙපත් ිශය. ඒ පිරිවත් ආනු ාෙය වතදුන් ෙහන්වස් පිරිත ්ී 
තුන   පිහිටිවය් ය. එහි ආනු ාෙය එතුන මහවපාවළාෙ පෙත්නා 
තුදුම පෙතී. එය ්ල්පස්ථායි පරාතිහාර්යය්් බෙ ්ියා තිවේ. ඒ 
ස්ථානයට වගනුිශත් තුබුොම තිරිසන් ස්තරීහු   සුෙවස් පරසූත 
්දති. පසු ්ාලවය් ඒ ස්ථානවයහි මේෙදුන් උව සා අසුන්් 
තුනූහ. මේෙදු එහි නිදි්ද තුබුොම සුෙවස්  දුෙන් ලබති. ස්තරිය 
එතුනට වනාවගන ආ හු්ි ්ල්හි ඒ අසුන වසෝදා පුන් වගන 
වගාස් ඔෙුන්වග් හිසට ෙත් ්දති. එයින්   මේෙදු සුෙවස් පරසූත 
්දති. 
 

වම් අංගුලිමාල පිරිත මහානු ාෙසම්පන්න පිරිත්ි. මහ 
පිරිතය ්ියනුවය් වමයට ය. වමය ගර් නීන් සුෙපත් ්ිරීමට ම 
ඇති පිරිත්් වනා වේ. වමයින් සියළුම උෙදුදු දුදු ්ළ හු්ිය. 
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“ඉමඤ්ච පන පරිත්තං න ්ිඤ්චිපරිස්සයං න ම ් ති මහාපරිත්තං 
නාවමතං” යනුවෙන් අටුොවෙහි ඒ බෙ  ්්ො ඇත්වත් ය. සියලුම 
වදෝගෙලටත් ඇස්ෙහ ්ටෙහ ව ෝෂයටත් වමයින් වබාවහෝ ගුණ 
ලුබිය හු්ි ෙනු ඇත. පුන්ෙලට වතල්ෙලට නූල්ෙලට පිරිත් 
ව්ාට සුදුසු පරිදි ඒ ඒ ව යට වයා නු. පිරිත ්ීොද ගණන ෙුඩි ෙූ 
පමණට ගුණය ෙුඩිවයන් ලුවේ. ඒ නිසා පුමිණ ඇති උපද්රෙවය් 
මහත් බෙ අනුෙ පිරිත ්ීවම් ොද ගණන ෙුඩි ්ළ යුතුය. 
්දුණුෙල සුටි සුටියට සත්ෙද, ිශසී්්ෙද, එ්සිය අට ෙද,  හස් 
ෙද, පිරිත් ්දනු.  

 

අිංගුලිමොල ආරෙ ෂොව 
 

දිසා හි වම් ධ්ම්ම්ථං සුණන්තු 
දිසා හි වම් යුඤ්ජන්තු බු ්ධ්සාසවන් 
දිසා හි වම් වත් මනුජා  ජන්තු 
වය් ධ්ම්ම වම්ො  පයන්ති සන්වතෝ 
 

දිසා හි වම් ඛ්න්තිොදානං අිශවදෝධ්පසංසිනං 
සුණන්තු ධ්ම්මං ්ාවල්න තඤ්ච අනුිශධියන්තු 
න හි ජාතු වසා මමං හිංවස් අඤ්ඤං ො පන ්ිඤ්චිතං 
පප්පුයය පදමං සන්ති ද්්වඛ්යය තසථාෙවද 
 

වබාවහෝ ගණන්් මිනිසුන් මදා ඇති අංගුලිමාල වතදුන් 
ෙහන්වස්ට වබාවහෝ සතුවදෝ ෙූහ. ගිය ගිය තුන සතුවදෝ ෙූහ. සාප 
්දන්වනෝ වබාවහෝ ෙූහ. සතුදු උෙදුදුෙලින් මිදීම සඳහා 
උන්ෙහන්වස් වම් ගාථා ්ීහ. අංගුලිමාල පිරිවතහි වමන්ම වම් 
ගාථා ෙල   ආනු ාෙය්් තිබිය යුතුය. සතුදන් ඇති ්ාටත් වම් 
ගාථා  ාිශතය පරවයෝජනය ිශය හු්ිය. සතුදු උෙදුදු ඇත්වතෝ වම් 
ගාථා  ාිශත ව්වදත්ො. පාඩම් ්ද උව ් සෙස  ාිශත ්දනු. 
සතුවදෝ මිතුවදෝ වෙති. 
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මත සය රොජ පිරිත 
පුනා පදං යදා වහෝමි - මච්ඡදාජා මහා සවර් 
උණ්වහ් සුරිය සන්තාවප් - සවර් උ ඛ් ඛීයථ 
තවතෝ ්ා්ාච ගිේඣාච - බ්ා ්ුලල වස්න්ා 
 ්්ඛ්යන්ති දිො දත්තිං - මච්වේ උපනිසීදිය 
 

එෙං චින්වත් සහං තත්ථ - සහඤාතීහි පීළිවතෝ 
ව්්න නුවඛ්ෝ උපාවය්න - ඤාති දු්්ඛ්ා පවමෝචවය් 
 

ිශචින්තයිතො ධ්ම්මත්ථං - සච්චං අ ් ස පස්සයං 
සච්වච් ඨත්ො පවමෝවච්සිං - ඤාතීනං තං අති්්ඛ්යං 
 

අනුස්සරිත්ො සතං ධ්ම්මං - පදමත්ථං ිශචින්තයං 
අ්ාසි සච්ච ්ිරියං යං - වලෝව්් ධ්ුෙ සස්සතං 
 

යවතා සදාමි අත්තානං - යවතෝ පත්වතෝස්මි ිශඤ්ඤුතං 
නා ිජානාමි සංචිච්ච - ඒ්පානම්පි හිංසිතං 
 

ඒවත්න සච්චෙේවේන - පේජුන්වනෝ අ ිෙස්සතු 
අ ිත්ථනය පේජුන්න - නිධිං ්ා්ස්ස නාසය 
්ා්ං වසෝ්ාය දන්වධ්හි - මච්වේ වසෝ්ා පවමෝචය 
 

සහමවත් සච්චෙවර් - පේජුන්වනෝ අ ිගේජිය 
ථලං නින්නංච පූවදන්වතෝ - ඛ්වණ්න අ ිෙස්සථ 
 

ඒෙං දෑපං සච්චෙදං - ්ත්ො ිශරියමුත්තමං 
ෙස්සාවප්සිං මහාවම්ඝං - සච්චවත්ජ බලස්සිවතෝ 
සච්වච්න වම් සවමෝ නත්ථි - ඒසා වම් සච්ච පාදමි 
 

 මහවබෝසතාණන් ෙහන්වස් එ්් ්වල් ිශල් මත්සය 
දාජවය්්ෙ සිට නියං ්ාලය්දී සතය්රියා ව්ාට මහෙුසි ෙස්ො 
මත්සයයන් වේදා ගත්හ. ඉහත දැ්්වෙන්වන් චරියා පිට් පාළිවය් 
ඒ පුෙත  ්්ො ඇති ගාථා වපළය. එය ෙුසි ෙස්සන පිරිත්් වලස 
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බුදුමවය් ඇතුම් පිරිත් වපාත්ෙල  ්්ො ඇත. ෙුසි නුති ්ල්හි ඒ 
වපව ස්ෙල වෙවසන ජනයා ාීලවයහි පිහිටා තුනුදුෙන් පු මින් 
වම් පිරිත ්ියො ගත වහාත් ෙුසි ලුබිය හු්ිය. 

 

වැසි පිරිත 
සු ලවතෝච මහාවථ්වදෝ - මහා්ාවයෝ මවහෝ වයෝ, 
නීලෙණ්වණෝ මහාවත්වජෝ - පෙස්සතු ෙලාහ්ා, 
 

අ ිත්ථනය පේජුන්න - නිධිං ්ා්ස්ස නාසය, 
්ා්ං වසෝ්ාය දන්වධ්හි - මච්වේ වසෝ්ා පවමෝචය, 
එවත්න සච්චෙේවේන - සම්මා ව ්වෙෝ පෙස්සතු. 
 

ලං්ාවේ ඇතුම් පිරිත් වපාත්ෙල ෙුසි ෙස්සන පිරිත්් 
වලස වම් ගාථා ව ් දැ්්වේ. එහි සඳහන් ෙන සුභූත වතදුන් 
ෙහන්වස් අවප් පිට්තරවයහි වහෝ අටුො වපාත්ෙල වහෝ සඳහන් 
තුන්් වනා  ්්නා ලදී. වමය මහායාන වපාත්ෙලින් ගන්නා 
ල ් ්් ිශය හු්ිය. 

 

පිටෙතරණ්ය  නැති පිරිත  
ඒ ඒ ්ාර්යයන්ට වයාදා ගුනීම පිණිස පුදණි ිශයතුන් 

ිශසින් සම්පාදිත වබාවහෝ පිරිත් හා ගාථා   ඇත්වත් ය. ඇණෙුම් 
පිරිත, වබාේඣංග පිරිත, ආටානාටිය පිරිත, ජය පිරිත, ගිනි පිරිත, 
ජලනන් න පිරිත, ජිනපංජදය, ඛ්ු ් ් ජිනපංජදය, අටිශසි පිරිත, 
ජයමංගල ගාථා, මහා ජයමංගල ගාථා, දන්ව වණ් ගාථා, යන 
වම්ො ඉන් සමහවද්ි. යන්තර ිශ යාෙ අනුෙ පුදණියන් ඇතුම් 
පිරිත් හා ගාථා යන්තරෙලට වයාදා තිවේ. මන්තර ිශ යාෙ අනුෙ 
ඇතුම් ගාථා වනාවය්් ෙුඩට වයාදාවගන ඇත්වත්ය. ඒොයින් 
පරවයෝජන ලබනු ්ුමතියන් සඳහා ඒොයින් සමහද්් ඉදිරියට 
 ්්ෙනු ලුවේ. 
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ණ් ොජ්ඣිංග පිරිත 
සංසාවර් සංසදන්තානං - සේබ දු්්ඛ් ිශනාසවන් 
සත්ත්ධ්ම්වම්ච වබාේඣංවග් - මාදවස්නප්පම ් වන් 
 

ඛ්ුේඣිත්ො වය් චිවම් සත්තා - තිහො මුත්ත්ුත්තමා 
අජාතිං අජදාඛ්යාධිං - අමතං නිේ යං ගතා 
 

එෙමාදී ගුවණෝවප්තං - අවන්් ගුණසංගහං 
ඔසධ්ෙං ඉමං මන්තං - වබාේඣංගං තං  ණාමවහ් 
 

වබාේඣංවගෝ සති සංඛ්ාවතෝ - ධ්ම්මානං ිශචවයෝ තථා 
ිශරියං පීති පස්ස ්ධි - වබාේඣංගා ච තවතෝ පවර් 
 

සමාධ්ු’වප්්ඛ්ා වබාේඣංගා - සත්වත් වත් සේබ ස්සිනා, 
මුනිනා සම්ම ්්ඛ්ාතා -  ාිශතා බහුලී්තා 
 

සංසත්තන්ති අ ිඤ්ඤාය - නිේබාණාය ච වබෝධියා, 
එවත්න සච්චෙේවේන - වසාත්ථි වත් (වම්  වහෝතු සේබදා 
 

එ්ස්මිං සමවයෝ නාවථෝ - වමාග්ගල්ලානඤ්ච ්ස්සපං, 
ගිලාවන් දු්්ඛිවත් දිස්ො - වබාේඣංවග් සත්ත ව ්සයි 
 

වත් ච තං අ ිනන්දිත්ො - වදෝගා මිච්චිංසු තං ඛ්වණ්, 
ඒවත්න සච්චෙේවේන - වසාත්ථි වත් (වම්  වහෝතු සේබදා 
 

ඒ්දා ධ්ම්මදාජාපි - වග්ලඤ්වඤ්නා’ ිපීළිවතෝ, 
චුන් ත්වථවර්න තං වය්ෙ -  ාණාවපත්ොන සා දං 
 

සම්වමෝදිත්ොන ආබාධ්ා - තම්හා ෙුේඨාසි ඨානාවසෝ, 
ඒවත්න සච්චෙේවේන - වසාත්ථි වත් (වම්  වහෝතු සේබදා 
 

පහීණාවත්ච ආබාධ්ා - තිණ්ණනම්පි මවහ්සිනං 
මග්ගාහත ්ිවල්සාච - පත්තා’නුපත්ති ධ්ම්මතං 
ඒවත්න සච්චෙේවේන - වසාත්ථි වත් (වම්  වහෝතු සේබදා 
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වමය වදෝග සුෙය පිණිස වදෝගීන්ට ්ියන පිරිත්ි. වදෝගියා  
වබාධ්යාංග ධ්ර්ම  න්නා - වම් පිරිවතහි වත්දුම  න්න ව්වන්් 
වේ නම් වමයින් ගුණ වබාවහෝ ලුවේ. ඉ්්මනින් ගුණ ලුවේ. 
අනයයන්ට එතදම් පර්ට ගුණය්් වනා ලුවේ. 

 

ආටොනොටිය පිරිත 
1. අප්පසන්වන්හි නාථස්ස - සාසවන් සාධ්ුසම්මවත්, 

අමනුස්වස්හි චණ්වඩහි - සදා ්ිේබිස ්ාරිහි 
 

2. පරිසානං චතස්සන්නං - අහිංසායච ගුත්තියා, 
යං ව ්වස්හි මහා වීවදෝ - පරිත්තං තං  ණාමවහ් 
 

3. ිශපස්සිස්සච නමත්ථු - ච්්ඛ්ුමන්තස්ස සිරිමවතෝ, 
සිඛිස්සා පිච නමත්ථු - සේබ  ලතානු්ම්පිවනෝ 
 

4. වෙස්ස ුස්සච නමත්ථු - නහාත්ස්ස තපස්සිවනෝ, 
නමත්ථු ්්ුසන්ධ්ස්ස - මාදවස්නා පම ්දිවනෝ 
 

5. ව්ෝණාගමනස්ස නමත්ථු - බරාහ්මණස්ස ෙුසීමවතා, 
්ස්සපස්සච නමත්ථු - ිශප්පමුත්තස්ස සේබධී 
 

6. අංගීදසස්ස නමත්ථු - ස්ය පුත්තස්ස සිරීමවතෝ, 
වයෝ ඉමං ධ්ම්මං ව ්වස්සි - සේබදු්්ඛ්ා පනූ නං 
 

7. වය්චාපි නිේබුතා වලෝව්් - යථා  ලතං ිශපස්සිසුං, 
වත් ජනා අපිසුණා - මහන්තා ිශතසාදදා 
 

8. හිතං ව ෙමනුස්සානං - යං නමස්සන්ති වගෝතමං, 
ිශේජාචදණ සම්පන්නං - මහන්තං වීතසාද ං 
 

9. එවත් ෙඤ්වඤ්ච සම්බු ්ධ්ා - අවන්්සතව්ෝටියා, 
සේවේ බු ්ධ්ා සමසමා - සේවේ බු ්ධ්ා මහි ්ධි්ා 

10. සේවේ  ස බලූවප්තා - වෙසාදේවජහුපාගතා, 
සේවේ වත් පටිජානන්ති - ආස ං ඨානමුත්තමං 
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11. සීහනා ං න න්වත් වත් - පරිසාසු ිශසාදදා, 
බරහ්මච්්්ං පෙත්වතන්ති - වලෝව්් අප්පටිෙත්තියං 
 

12. උවප්තා බු ්ධ් ධ්ම්වම්හි - අේඨාදස ි නාය්ා, 
ඛ්ත්තිංසල්්ඛ්ණූවප්තා - සීතානුඛ්යාඤ්ජනාධ්දා 
 

13. ෙයාමප්ප ාය සුප්ප ා - සේවේ වත් මුනි්ුඤ්ජදා, 
බු ්ධ්ා සේබඤ්ඤුවනෝ එවත් - සේවේ ඛීණසො ජිනා 
 

14. මහා ප ා මහා වත්ජා - මහා පඤ්ඤා මහේබලා, 
මහා ්ාදුණි්ා ධීදා - සේවේ සානං සුඛ්ාෙහා 
 

15. දීපා නාථා පතිේඨා ච - තාණා වල්නා ච පාණිනං, 
ගතිබන්ධ්ු මවහස්සාසා - සදණං ච හිවත්සිවනෝ 
 

16. සව ්ේස්ස වලෝ්ස්ස - සේවේ එවත් පදායණා,  
වත්සාහං සිදසා පාව ් - ෙන්දාමි පුරිසුත්තවම් 
 

17. ෙචසා මනසා වච්ෙ - ෙන්දාවම්වත් තථාගවත්, 
සයවන් ආසවන් ඨාවන් - ගමවන් චාපි සේබදා 
 

18. සදා සුවඛ්න ද්්ඛ්න්තු - බු ්ධ්ා සන්ති්දා (තුෙං , 
වතහි (ත්ෙං  ද්්ඛිවතෝ සන්වතෝ - මුත්වතෝ සේබ වයහි ච  
 

19. සේබවදෝවගෝ ිශනිම්මුත්වතෝ - සේබසන්තාප ෙේජිවතෝ, 
සේබවෙදමති්්්න්වතෝ - නිේබුවතෝච (තුෙං  ෙ  
 

20. වත්සං සච්වච්න සීවල්න - ඛ්න්තිවමත්තබවල්න ච, 
වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 
 

21. පුදත්ථිමස්මිං දිසා ාවග් - සන්ති  ලතා මහි ්ධි්ා, 
වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 

22.  ්්ඛිණස්මිං දිසා ාවග් - සන්ති ව ්ො මහි ්ධි්ා, 
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වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 

23. පච්ඡිමස්මිං දිසා  ාවග් - සන්ති නාගා මහි ්ධි්ා, 
වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 

24. උත්තදස්මිං දිසා  ාවග් - සන්ති ය්්ඛ්ා මහි ්ධි්ා, 
වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 

25. පුදත්ථිවම්න ධ්තදේවඨා -  ්්ඛිවණ්න ිශදෑළ්හව්ා, 
පච්ඡිවම්න ිශදෑප්්වඛ්ෝ - ්ුවෙවදෝ උත්තදං දිසං 
 

26. චත්තාවදෝ වත් මහා දාජා - වලෝ්පාලා යසස්සිවනෝ 
වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 

27. ආ්ාසේඨාච  ුම්මේඨා - ව ්ො නාගා මහි ්ධි්ා, 
වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 

28. ඉ ්ධිමන්වතෝ ච වය් ව ්ො - ෙසන්තා ඉධ් සාසවන්, 
වත්පි (තුම්වහ්  නුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගන සුවඛ්න ච 
 

29. සේබීතිවයෝ ිශෙේජන්තු - වසෝව්ෝ වදෝවගෝ ිශනස්සතු, 
මා (වත්   ෙත්ෙන්තදාවයෝ - සුඛී දීඝායුව්ෝ ( ෙ  
 

30. අ ිො නසීලිස්ස - නිච්චං ෙු ්ධ්ාපචායිවනෝ, 
චත්තාවදෝ ධ්ම්මා ෙඩ්ඪන්ති - ආයුෙණ්වණෝ සුඛ්ං බලං 

 
වම් මහානු ාෙසම්පන්න පිරිත්ි. වමය අනුන්ට ්ියන 

්ල්හි වමහි ඇති සුටියට ම ්ිය යුතුය. තමාවග් පරවයෝජනය 
සඳහා තමා ්ියා ගන්නො නම් ෙදහන් ්ද ඇති තුන් වෙනස් ්ද 
්ිය යුතුය. 18 ෙන ගාථාවෙහි “තුෙං” යන ෙචනය වෙනුෙට “මමං” 
්ියා   “ත්ෙං” යන ෙචනය වෙනුෙට “අහං” ්යිා   වයාදා ගත 
යුතුය. 19 ෙන ගාථාවෙහි “ත්ෙං  ෙ” යනු “ ො’මහං” ්ියා වයාදා 
ගත යුතුය. අනිත් ගාථාෙල “තුම්වහ” ්ියා ඇති තුන් “අම්වහ්” 
්ියා වෙනස් ්ළ යුතුය. 29 ෙන ගාථාවෙහි “වත” යන්න ”වම්” 
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්ියා   “ ෙ” යනු ” වේ” ්ියා   වයාදා ගත යුතුය. වමය තමාට 
්ියා ගන්නා සුටියට ම ස්ස් ්ද පාඩම් ්ද ගුනීම ෙඩා 
වහාඳය. 

 

වම් පිරිත  ාිශත ්දන තුනුත්තාට අමනුෂයයන්වගන් 
්ද ද ඇති වනා වේ. ව ිශයන්වග් ආද්්ෂාෙ ලුවේ. ්ල්් 
දිනපතා  ාිශත ්ළ වහාත් අමනුෂයවයෝ ්ී්දු වෙති. ව ්ෙ බුල්ම 
නිතද පෙතී. 

 

අටවිසි පිරිත 
1. තණ්හං්වදෝ මහාවීවදෝ - වම්ධ්ං්වදෝ මහායවසෝ 

සදණං්වදෝ වලෝ්හිවතෝ - දීපං්වදෝ ජුතින්ධ්වදෝ 
 

2. ව්ාණ්ඩඤ්වඤෝ ජනපාවමා්්වඛ්ෝ - මංගවලෝ පුරිසාසව ෝ 
සුමවනෝ සුමවනෝ ධීවදෝ - වර්ෙවතෝ දතිෙ ්ධ්වනෝ 
 

3. වසෝ ිවතෝ ගුණසම්පන්වනෝ - අවනෝම ස්සී ජනුත්තවමෝ 
පදුවමෝ වලෝ් පේවජෝවතෝ - නාදව ෝ ෙද සාදථී 
 

4. පදුමුත්තවදෝ සත්තසාවදෝ - සුවම්වධ්ෝ අග්ගපුග්ගවලෝ 
සුජාවතෝ සේබවලෝ්ග්වගෝ - පිය ස්සී නදාසව ෝ 
 

5. අත්ථ ස්සී ්ාදුණිව්ෝ - ධ්ම්ම ස්සී තවමෝනුව ෝ 
සි ්ධ්ත්වථෝ අසවමෝ වලෝව්් - තිස්වසෝ ෙද සංෙවදෝ 
 

6. ඵුස්වසෝ ෙද  සම්බු ්වධ්ෝ - ිශපස්සීච අනූපවමෝ 
සිඛී සේබහිති සත්තා - වෙස්ස ල සුඛ්දායව්ෝ 
 

7. ්්ුසන්වධ්ෝ සත්ථොවහෝ - ව්ෝණාගමවනෝ දණඤ්ජවහෝ 
්ස්සවපෝ සිරිසම්පන්වනෝ - වගෝතවමෝ ස්යපුංගවෙෝ 
 

8. වත්සං සච්වච්න සීවල්න - ඛ්න්තිවමත්ත බවල්න ච 
වත්පි(ත්ෙං  අනුද්්ඛ්න්තු - ආවදෝවගය්න සුවඛ්න ච 
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අටිශසි බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලා වග් බලවයන් ආද්්ෂාෙ 
ඇති ්දන වමය ආනු ෙ සම්පන්න පිරිත්ි. නිතද  ාිශතයට 
වහාඳය. අෙසාන ගාථාවේ “වත්පි ත්ෙං” යනු “වත්පි’හං” ්ියා 
වයාදා වගන ්ිය යුතුය. 

 

මහොමිංගල ගොථො 
1. මහා්ාදුණිව්ෝ නාවථෝ - හිතාය සේබපාණිනං 

පූවදත්ො පාදමී සේබා - පත්වතෝ සම්වබෝධිමුත්තමං 
එවත්න සච්චෙේවේන - වහෝතු (වම් ජයමංගලං 
 

2. ජයන්වතෝ වබෝධියා මූවල් - ස්යානං නන්දිෙ ්ධ්වනෝ 
ඒෙං මය්හං ජවයෝ වහෝතු - ජයස්සු ජයමංගලං 
 

3. ස්්්ත්ො බු ්ධ්දතනං - ජසධ්ං උත්තමං ෙදං 
හිතං ව ්ෙමනුස්සානං - බු ්ධ් වත්වේන වසාත්ථිනා 
නස්සන්තු’ප ් ො සේවේ - දු්්ඛ්ා ෙූපසවමන්තු(වම්  
 

4. ස්්්ත්ො ධ්ම්මදතනං - ජසධ්ං උත්තමං ෙදං 
පරිළාහූපසමණං - ධ්ම්මවත්වේන වසාත්ථිනා 
නස්සන්තු’ප ් ො සේවේ -  යා ෙූපසවමන්තු(වම්  
 
 
 
 
 

5. ස්්්ත්ො සංඝදතනං - ජසධ්ං උත්තමං ෙදං 
ආහුවනයයං පාහුවනයයං - සංඝ වත්වේන වසාත්ථිනා 
නස්සන්තු’ප ් ො සේවේ - වදෝගා ෙූපසවමන්තු(වම්  
 

6. යං ්ිඤ්චි දතනං වලෝව්් - ිශේජති ිශිශධ්ා පුථු 
දතනං බු ්ධ්සමං නත්ථි - තස්මා වසාත්ථි  ෙන්තු (වම්  
 

7. යං ්ිඤ්චි දතනං වලෝව්් - ිශේජති ිශිශධ්ා පුථු 
දතනං ධ්ම්මසමං නත්ථි - තස්මා වසාත්ථි  ෙන්තු (වම්  
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8. යං ්ිඤ්චි දතනං වලෝව්් - ිශේජති ිශිශධ්ා පුථු 
දතනං සංඝසමං නත්ථි - තස්මා වසාත්ථි  ෙන්තු (වම්  
 

9. නත්ථි වම් සදණං අඤ්ඤං - බු ්වධ්ෝ වම් සදණං ෙදං 
ඒවත්න සච්චෙේවේන - වහෝතු(වම්  ජයමංගලං 
 

10. නත්ථි වම් සදණං අඤ්ඤං - ධ්ම්වමෝ වම් සදණං ෙදං 
ඒවත්න සච්චෙේවේන - වහෝතු(වම්  ජයමංගලං 
 

11. නත්ථි වම් සදණං අඤ්ඤං - සංවඝෝ වම් සදණං ෙදං 
ඒවත්න සච්චෙේවේන - වහෝතු(වම්  ජයමංගලං 
 

12. සේබීතිවයෝ ිශෙේජන්තු - සේබවදෝවගෝ ිශනස්සතු 
මා(වම්  ෙත්ෙන්තදාවයෝ - සුඛී දීඝායුව්ෝ  ෙ 
 

13.  ෙතු සේබමංගලං - ද්්ඛ්න්තු සේබ ව ්ෙතා 
සේබබු ්ධ්ානු  ාවේන - සදා වසාත්ථි  ෙන්තු (වම්  
 

14.  ෙතු සේබමංගලං - ද්්ඛ්න්තු සේබ ව ්ෙතා 
සේබධ්ම්මානු  ාවේන - සදා වසාත්ථි  ෙන්තු (වම්  
 

15.  ෙතු සේබමංගලං - ද්්ඛ්න්තු සේබ ව ්ෙතා 
සේබසංඝානු  ාවේන - සදා වසාත්ථි  ෙන්තු (වම්  
 

16. න්්ඛ්ත්ත ය්්ඛ්  ලතානං - පාපග්ගහනිොදණා 
පරිත්තස්සානු’ ාවේන - හන්තු මය්හං උප ් වේ 
 

17. යං දුනිමිත්තං අෙමංගලඤ්ච 
වයා චා’ මනාවපා ස්ුණස්ස ස ්වදා 
පාපග්ගවහා දුස්සුපිනං අ්න්තං 
බු ්ධ්ා’නු ාවේන ිශනාසවමන්තු 
 

18. යං දුනිමිත්තං අෙමංගලඤ්ච 
වයා චා’ මනාවපා ස්ුණස්ස ස ්වදා 
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පාපග්ගවහා දුස්සුපිනං අ්න්තං 
ධ්ම්මා’නු ාවේන ිශනාසවමන්තු 
 

19. යං දුනිමිත්තං අෙමංගලඤ්ච 
වයා චා’ මනාවපා ස්ුණස්ස ස ්වදා 
පාපග්ගවහා දුස්සුපිනං අ්න්තං 
සංඝා’නු ාවේන ිශනාසවමන්තු 
 

වමය අනුනට වසත් ්ිරීවම්දී ෙදහන් තුළ “වම්” යි තිවබන 
තුන් “වත්” යි ්ියනු. 12 ෙන ගාථාවෙහි “ වේ” යනු “ ෙ” යි 
්ියනු. “මය්හං” යි ඇති තුන් “තුය්හං” යි ්ියනු. 

 

ජය ලුබීම, දු්් දුදු වීම, වදෝග දුදුවීම, සුපෙත් වීම, 
අමනුෂය ව ෝෂ දුදු වීම, ගරහ අපල දුදු වීම, නපුදු නිමිති ඇති 
සිහිනෙල වදාස් දුදු වීම යන සියලු ම ්දුණුෙලට වම් ගාථා 
යහපති. ්ිනම් පිරිත්් වහෝ ්ී ්ල්හි අෙසානයට වම් ගාථා ්ියනු.  

 

ෙු ගත් ්ටයුත්ත්් සඳහා යන ිශට   ්ල්් ්දන්නට 
සිදුෙන ෙුඩ්් පටන් ගන්නා ිශට   බුදුදදුන්ට මල් පහන් සුෙඳ දුම් 
පුදා ව ිශයන්ට පින් දී වමහි පළමුෙන ව ෙන ගාථා ව ් සත්ෙද්් 
වහෝ ිශසි එ්් ෙද්් වහෝ ්ියා යනු. ්ටයුත්ත ආදම්  ්දනු. ජය 
අත් වේ. 

 

ඛු   ෙ ජිනපඤ ජරය 
1. දිසාසු  ස ාවග්සු ඨිතා බු ්ධ්ානු ාෙවතා, 

වෙදාදි අන්තදායාපි ිශනස්සන්තු අවස්සවතෝ, 
එෙමාදි ගුවණෝවප්තං පරිත්තං තං  ණාමවහ. 
 

2. පදුමුත්තවදා පුදත්ථිමායං අග්ගිවන වචෙ වසා ිවතා 
 ්්ඛිවණ ්ස්සවපා බු ්වධ්ා නිරිවතච සුමංගවලා 
 

3. පච්ඡිවම ච සිඛී බු ්වධ්ෝ ොයඛ්යා වමධ්ං්වදා 
උත්තවද පිය ස්සීච ඊසාවන දීපං්වදා 
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4. පඨිශං ්්ුසන්වධ්ාච ආ්ාවස සදණං්වදා 
එෙං  සදිසා වචෙ සේවබ බු ්ධ්ා පතිේඨිතා 
 

5. අච්චන්තදායා සේවේ වත වසා් වදෝග  යා පි ච 
ිශනස්සන්තු සදා (තුය්හං  සේබිරියාපවථසු ච 
 

6. ය්්ඛ්ාදිව ෙතා ි ච දාජවචාදාදි අග්ගිහි 
අමනුස්වසහි සේබහි තිදච්ඡාන ගවතසු ච 
 

7. ජාතා සේවේ ිශනස්සන්තු උප ් ෙ අවසසවතා 
එවතන සච්චෙේවේන වසාත්ථි (වත  වහාතු සේබදා 
 

තමාට ්ියාගුනීවම්දී පස්ෙන ගාථාවෙහි “තුය්හං” යනු 
“මය්හං” ්ියා   සත්ෙන ගාථාවේ “වත”යනු “වම” යි   වෙනස් 
්ද ්ියනු. 

 

වබාවහෝ ව නා වම් පිරිත වනාවය්් ව යට වයා ති. 
වබාවහෝ ගුණ වම් පිරිවතන් ලුබී ඇති බෙ   ්ියති. වමයින් ්දන 
ෙුඩ සමහද්් වමවස් ය. අමනුෂය උපද්රෙයට හා උණට පුන් වහෝ 
වතල් පිරිත් ්දනු. වගෙල් ආද්්ෂාෙට පිරිසිදු තුන්ින් ගල් ්ුට 
වගන ඒ වගය තුළදී එ්සිය අට ෙද පිරිත් ව්ාට මුේටි සතද් ලා 
එ්ිශට සතද පුත්වත් ෙළලනු. අමනුෂය ව ෝෂෙලට වතල් පිරිත 
්ද වගය තුළ පහන්  ල්ෙනු. වගට නපුදු සතුන් එනොනම් වතල් 
පිරිත් ්ද වගයින් පිටත පහන්  ල්ෙනු. ඇස්ෙහ ්ටෙහ ආදියට 
්පුටා හඬන්නට වපද පිරිසිදු බඳුන්ට පුන් වගන ිශසිහය ෙද්් 
පිරිත් ්ද ව නු. 

 

වම් පිරිත  ාෂා රීති වහෙත් ෙයා්දණය සල්ා පරබන්ධ් 
්දන ල ් ්් බෙ වනා වපවන්. ගුණ ලුබීමට ඒ ෙයා්දණ රීති 
උෙමනා නුති නිසා වමවස් ්දන ලදැයි සිතිය හු්ිය. 
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ජලනන  න පිරිත 
වමය වබාවහෝ ව නා වනාවය්් ෙුඩට වයාදා ගන්නා ෙූ   

උසස් ව්ාට සල්න්නා ෙූ   පිරිත්ි. වමය වබවහිශන්  ාිශත 
ෙන්වන් මන්තර ගුදු්ම් ්දන්නෙුන් අතදය. එහි පාළි සිංහල 
සංස්්ෘත යන  ාෂා තුවන් ම ෙචන  ්්නා ලුවේ. සිංහල ෙචන 
හා පාළි ෙචන පසු ්ාලවය්දී ඇතුළු ෙූ ඒො ිශය හු්ිය. නූගතුන් 
ිශසින් අතින් අතට ලිවීවම් දී වනාවය්් ිශට ෙචන වෙනස් වී 
ලියුවේ. වම් පිරිවතන් ෙුඩ ්දන වබාවහෝ ව වන්ුන් වෙත ඇති 
පිටපත් ගණන්් අප ිශසින් පරී්්ෂා ්ද බලා ඇත. එ්ිවන්ට 
සමාන පිටපත් ව ්්ුදු වනා  ්්නා ලදී. මුද්රිත වපාත්ෙල ඇති 
පිටපත්   එවස්ම ය. වෙනස්්ම් ව්ාවත්් ඇතත් ්ෙුදුත් තම 
තමන් වෙත ඇති පිටපතින් තම තමන්ට පාඩම් ඇති සුටිවයන් වම් 
පිරිවතන් වනාවය්් පරවයෝජන ලබති. එබුිශන් පිටපත්ෙල 
වෙනස්්ම් ඇත   ගුණය ලුවබන බෙ ්ිය යුතුය. 
ජලනන් න ගාථාෙලින් යම්්ිසි අ හස්්   වනා ගත හු්ිය. එ්් 
්වල් ආනන්  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් වදාඩි ගුහුනිය් ිශසින් යම් 
්ිසි ගුදු්ම්් ොී ්දවගන සිටි ිශවට් තථාගතයන් ෙහන්වස් 
දැ් උන්ෙහන්වස් ිශසින් අන්න  ස්ථිශදයන් ෙහන්වස් මු ො ගුනීම 
පිළිබඳ ්ථාේ් තිවේ. ඒ ්ාථාවේ මුල අන්න  ස්ථිශදයන් 
ෙහන්වස් ිශසින් වදාඩී තදුණිය්වගන් පුන් ටි්්් ලබා ගුනීමය. 
වම් ්ථාෙ අවප් බණ වපාතෙ ඇතිය්් වනාවේ. ජලනන් න පිරිත 
පරබන්ධ් ්ද ඇත්වත් ඒ ්ථා පුෙත අනුෙ ිශයහු්ිය. ජලනන් න 
පිරිත එ්් වපාත් තිබුණු සුටි වමවස්ය. 
 

1. චතුවීසති බු ්වධ්ෝති වයා  ිශස්සති උත්තමං 
පාදමීබලයුත්වතහි ජලනන් න මුත්තමං 
 

2. අවනාමානී ජලං තීවද උත්තමං පත්තචීෙවද 
පාදමී වත ජලං වහාති සේබ බන්ධ්න වඡ නං 
 

3. ආනන්වදාති මහාවථදං උත්තමං ධ්ම්ම ාණ්ඩ්ං 
වයන  ි්්ඛ්ු මහාවථදං සයවන බන්ධ්න ිශ ්ධ්ංසනං 
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4. ඉති ශ්රී වලා්බු ්වධ්හි වයන ධ්ම්මානු  ාෙවතා, 
යන්තර මන්තර හදං ්ත්ො ිශනාසං බු ්ධ්ානු  ාෙවතා 
 

5. මුනින්වදා වහාති නවමා බු ්ධ්ා මාදවසනා පෙේජති 
 සව්ාටිසහස්සානි සර්ෙ බන්ධ්න වඡ නං 
 

6. පාදමිතා ගුණා වහාති වසා  ිශස්සති උත්තමං 
අවන්්ජාති සංසාදං සහස්සං ධ්ම්මානු ාෙවතා 
 

7. සයාවනා ො සහස්සානි උත්තමං ගුණ පුග්ගලං 
අසීතිං වයන සේවේපි සේබසි ්ධි  ෙන්තු වම 
 

ජලනන  න පිරිණ්ත  අනුසස  ණ්මණ්ස  ෙියො තිණ්බ් 
 

වම්ව්න් සියෙද පස්වතල් මතුදා 
   වෙවහද පහන් වගාස්  ල්ෙන්  වන් 
සීවනන් ිශස්්ම් ව ිශවයෝ ඇිශදින් 

සිතු ව ය්් ස්ි පෙසන්  වන් 
එමෙද වබෝ මුල පස්වතල් මතුදා 

නළල තිල් දී පලයන්  වන් 
සුමෙද නඩුවෙන් ජයගන්නට හු්ි 

වම් බෙ සිහියට අදගන්  වන් 
 

සව ේ වලාවේ ව ිශවයාත් හිස නම   තී 
ය්් බූ පිසසුන් බිය වී දුෙ    තී 
ජවල් සුවඟේ ිශන ව ෝසත් පුපුද   ති 
වලාවේ සතට මින් සුබවසත් සුලවස  ති 
 

ඇවඟ් තුබුණ සුම බන්ධ්    න 
දුදුවෙයි ්දමින් නන්     න 
මුනිඳු ව සූ ජලනන්      න 
පිරිවතන් දුදුවෙයි නන්     න 
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 වමයින් වබාවහෝ ව ් ්දති. ඉන් සමහද්් වමවස් ය. පස් 
වතලට පිරිත ්ද ිශහාදය් පහන්  ල්ෙනු. ව ිශවයෝ සිහිවනන් 
වපවනති. පස් වතලට පිරිත් ්ද නළල තිල් දී ගිය ්ල යු්්ති 
දිනයි. ව හි වහෝ පුහුල් වහෝ පිරිත් ්ද බන්ධ්න ්පනු. ය්්ෂ වපර්ත 
ව ෝෂෙලට නූල් වතල් පිරිත් ්ද ව නු. නඩුෙලට සඳුන් වතලට 
 හස් ෙද පිරිත් ්ද ගායනු. ගල් පිරිත ්ද ආද්්ෂාෙට ෙලලනු. 
බවඩ් ්ු්්්ුමට ව හි වහෝ ඉඟුදු පිරිත් ්ද ව නු.  ත් ්ු්්්ුමට 
හුණු පිරිත් ්ද ගානු. වම් හුද වමයින් තෙත් වනාවය්් ෙුඩ 
්දන්නට ඒ ඒ ෙේවටෝදුෙලට ්ියා තිවේ. 

 

ගිනි පිරිත 
ජාවලෝ මහාජාවලෝ, ජාලං මහාජාලං, ජාලිවත් මහාජාලිවත්, ජාලිතං 
මහාජාලිතං, මුවඛ් මුවඛ් සම්පත්වත්, මුඛ්ං මුඛ්ං සම්පත්තං, 
සුතංගමිති සුතං ගමිති, මිගයිති මිගයිති දිේඨාලා, මණ්ඩලා, 
වදෝ්ිලා, ්දලා, දුේබලා, රිත්ති රිත්ති, ලිත්ති ලිත්ති, ්ිත්ති ්ිත්ති, 
මිත්ති මිත්ති, චිත්ති චිත්ති, ිශත්ති ිශත්ති, මුත්ති මුත්ති, ෙුත්ති ෙුත්ති, 
ධ්ාදණි ධ්ාදණිතී,  
 

 ෙතු සේබ මංගලං - ද්්ඛ්න්තු සේබ ව ්ෙතා 
සේබ බු ්ධ්ානු  ාවේන - සදා වසාත්ථි  ෙංතු වත් (වම්  
පංච මාද ජිවතෝ නාවථෝ - පත්වතෝ සම්වබෝධි මුත්තමං 
චතු සච්චං ප්ාවස්සි - මහා වීදං නමා’මහං 
ඒවත්න සච්චෙේවේන - සේවේ මාදා පලායන්තු 
 

ගිනි පිරිත යන නමින් පිරිත් ්ිහපිය්් තිවේ. වම් ඉන් 
එ්්ි. වමය ිශවා්ෂවයන් අමනුෂය ව ෝෂෙලට වහාඳ බෙ ්ිය 
යුතුය. පිරිසිදු වතලට එ්සිය අට ෙද පිරිත් ්ද අමනුෂය ව ෝෂ 
ඇති වගෙල පහන්  ල්ෙනු. ්ේට්ුමන්ජල් පිරිත් ්ද වගයි දුම් 
ව නු. අබෙලට පිරිත් ්ද දුම් දීම වපර්ත ව ෝෂෙලට ෙඩාත් වහාඳය. 

 

 



  පුවණයෝපව ්ාය  පටුන වෙත 

203 
Non-commertial Distribution  

 
 

දුටුගැමු ුරජතුමො භොවිත ෙළ ආරෙ ෂෙ ගොථො 
 

1. බු ්වධ්ා තිවලා් සදවණා 
බු ්වධ්ා සුරිවයා තවමානුවදා 
එෙං තං සදණං වඛ්මං 
බු ්වධ්ා වම සදණං ෙදං 
ගච්ඡාමි සදණං බු ්ධ්ං  
නත්ථි මය්හං  යං සදා 
 

2. ධ්ම්වමා තිවලා් සදවණා 
ධ්ම්වමා සුරිවයා තවමානුවදා 
එෙං තං සදණං වඛ්මං 
ධ්ම්වමා වම සදණං ෙදං 
ගච්ඡාමි සදණං ධ්ම්මං  
නත්ථි මය්හං  යං සදා 
 

3. සංවඝා තිවලා් සදවණා 
සංවඝා  සුරිවයා තවමානුවදා 
එෙං තං සදණං වඛ්මං 
සංවඝා වම සදණං ෙදං 
ගච්ඡාමි සදණං සංඝං  
නත්ථි මය්හං  යං සදා 
 

වම් ගාථා දුටුගුමුණු දජතුමා දන්පවතහි ලියා හිස 
පුලුන්දැයි ්ියති. වමය ආද්්ෂාෙ සඳහා ්ීමට වහාඳය. 
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තවත  ආරෙ ෂෙ ගොථො 
1. සිදස්මිං වම් බු ්ධ්වසේවඨා සාරිපුත්වතා ච  ්්ඛිවණ 

ොම අංවස වමාග්ගල්ලාවනා පුදවතා පිට්ත්තයං 
 

2. පච්ඡිවම මම ආනන්වදා චතු ්දිසා ඛීණාසො 
සමන්තා වලා්පාලාච ඉන් ව ො සබරහ්ම්ා 
 

3. එවතසං ආනු ාවෙන සේවබ  ය උප ් ො 
අවන්ා අන්තදායාපි ිශනස්සන්තු අවසසවතා 
 

වමය ජිනපඤ්ජදය ෙුනි ආද්්ෂාවේි. ජිනපඤ්ජදය දිග 
බුිශන් නිතද  ාිශතයට අපහසු ය. වමය පහසුවෙන්  ාිශත ්ළ 
හු්ිය. 

 

අලින ණ්ගන  ආරෙ ෂොවට 
දජගහනුෙද අජාසත් දජතුමාට ිශාාල ාරීදය්් සහ මහත් ්ාය 
බලයඇති මහ ගස් වපදළන බලව්ාටු බිඳින වගෙල් වපාඩි ්ද 
 මන මිනීමදන නාලාගිරි නම් නපුදු ඇවත්් සිටිවය්ය. ව ේ ත් 
වතද දජුවග් අනුමුතිය ලබා ඇත්වගාේෙන් ලො දාවපාො ඇතු 
මත් ්දො මහ හඬ නඟා ්ුලප්පු ්දො බුදුදදුන් පිඬු සිඟා ෙඩනා 
වීථියට  උන්ෙහන්වස් මදෙනු සඳහා ඇතු යුවී. ව්ෝප ෙූ ඇත් දජ 
වතවම් ඉදිරියට හමු ෙන සියල්ල සුණු ිශසුණු ්දමින් ගුගුද ගුගුදා 
බුදුදදුන් ෙඩනා වපදමගට ගිවය්ය. ව්ෝප වී එන ඇතුට 
තථාගතයන් ෙහන්වස් වමත් ෙුඩූ වස්්. එයින් ඇතුවග් ව්ෝපයත් 
මතත් සන්සිඳිණ. සන්සුන් ෙූ ඇතු වසාඬ පහළ වහළා බුදුදදුන් 
වෙත එළඹ ඉදිරිවය් නිා්චලෙ සිටිවය්ය. එ්ල්හි තථාගතයන් 
ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග්  ්්ෂිණ ශ්රී හස්තවයන් ඇතුවග් හිස 
පිරිමදිමින්-  
 

මා ්ුඤ්ජද නාගමාසවදා 
දු්්ඛ්ං හි ්ුඤ්ජද නාගසමාවදා 
නහි නාගහතස්ස ්ුඤ්ජද 
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සුගති වහාති ඉවතා පදං ගවතා. 
 

යනාදිය ෙදාළ වස්්. එ්ල්හි ඇත් දජ   ාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් පා මුලින් ධ්ූලි වගන හිස ඉස වගන බුදුදදුන් 
වපවනන වත්් පස්සට වගාස් ඇත්හලට ඇතුළුෙ නිා්චලෙ 
සිටිවය්ය. 

 

අලින්වගන් ඇතුන්වගන් ආද්්ෂා වීම සඳහා අ ත් වම් ගය 
 ාිශතා ්දති. නපුදු අලින් ඇතුන් එන ිශට සිහි ්දති. ්ියති. 
තල්පත ලියා වහ්න් ්ුඹුදු ආද්්ෂා ්දති. වගාිශපල ආද්්ෂා 
්දති. නුෙණ ඇති ඇති සුටියට වම් ගාථාවෙන් පරවයෝජන ලබති. 

 

රතන යන තරය 
7 වයසුප්ප 12 ෙනප්ප 1 යානීධ් 14 ඛීණං 

2 තස්මාහි 13 ෙවදා 8 යථින්  11 ්ිංචාපි 

16 යානීධ් 3 යං්ිංචි 10 සහාෙස්ස 5 යම්බු ්ධ් 

9 වය අරිය 6 වය පුග්ගලා 15 යානීධ් 4 ඛ්යං ිශදාගං 

 
දතන යන්තරවය් ්රම වබාවහෝ ගණන්් ඇත්වත්ය. වමය 

තිස් හතවර් පරස්තාද ්රමයයි. වමහි සටහන් ්ද ඇති අං් ්ිනම් 
අත්ට එ්තු ්ළ  තිස් හතද්් ෙනො ඇත. රමය ලිවීමට පළල 
රමනේ පසේ තශණයකේ දිත තහඩුවකේ තත යුතශය. පළල  ෑඟුල්් නම් 
තහඩුවේ දිග අඟල්  හය්් ිශය යුතුය. පළල අඟල නම් දිග අඟල් 
පහ්් ගත යුතුය. ්ුඩාෙට වහෝ මහතට වහෝ ්ුමති පරමාණය්ට 
යන්තර තහඩුෙ ගත හු්ිය. ්ිනම් පරමාණය්ට තහඩුෙ ගත   එහි 
පළල වමන් පස් ගුණය්් දිග ගත යුතුය. යන්තරයවය් දිග පළල 
ගුනීම ාාස්තරානු්ලලෙ ්ළ යුත්ත්ි. පළල වමන් ව ගුණය්් වහෝ 
සතද ගුණය්් දිග යන්තරය අාු ය. තුන් ගුණය්් වහෝ පස් 
ගුණය්් දි්් වීම සු ය.  
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වමහි දැ්්වෙන යන්තර සුලුස්වමහි  ්්ො ඇත්වත් ගාථාෙල 
මුල් ෙචන පමවණ්ි. යන්තරය්් පිළිවයල ්ිරීවම්දී ගුේෙල අං් 
වයාදා ගාථා සම්පූර්ණවයන් ලියා ගත යුතුය. අ්ුදු එ්ින් එ් 
වනා ්ුවපන වලස   වර්ඛ්ා වනා ්ුවපන වලස   ලිිශය යුතුය. 
සු  වමාවහාතින් යන්තරය ලියා ගුනීම ෙඩාත් වහාඳය. යන්තරය 
පිරිත් ්ිරීවම්දී පිරිසිදු තුන් පූජාසනය්් පිළිවයල ව්ාට එහි මල් 
පහන් ආදිය තුනුදුෙන් උව සා පුදාපූජාසනයට ම ්් පහතින් 
යන්තරය තබාවගන දතන සූතරවයන් 108 ෙද්් පිරිත් ්ද ගත 
වහාත ෙඩා වහාඳය.  හස් ෙද්් පිරිත් ්ළ යන්තරවය් අනුහස 
වබාවහෝ බෙ ්ියති. 

 

යන්තරයට බලය ්ා ෙු ් වීමට   එය පරාණෙත් ්ිරීමට   
ඔප ්ිරීමට   වයා න යන්තර  ෘෂ්ටි, යන්තරපරාණ, යන්තර පලිප්පු, 
ිශධි  ාාස්තරවයහි ඇත්වත් ය. ඒො   වම් පිරිත් යන්තරෙලට   වයාදා 
ගුනීම යහපති. 

 

වම් දතන යන්තරය ආද්්ෂාෙට ගරහ අපලයට වදෝගෙලට 
වබාවහෝ ගුණ ව න යන්තරය්ි.  
 

නවගු යන තරය 
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වමය සතරැස් තහඩුවේ සතරැස් ව්ාට ඇඳ නෙගුණ 
පාඨවයන්  හස් ෙද පිරිත් ්ද පළඳෙනු. නපුදු සිහින 
වපවනනොට අමනුෂය ව ෝෂෙලට ගරහ අපලෙලට යහපති. වමය 
අටිශසි පිරිවතන් පිරිත් ්ිරීමට   ඇතුම් පිටපත්ෙල ්ියා තිවේ. 

 

තිසර යන තරය 

 
“බු ්ධ්ං සදණං ගච්ඡාමි. ධ්ම්මං සදණං ගච්ඡාමි. සංඝං 

සදණං ගච්ඡාමි. යන වමයින්  හස් ෙද ජප ්ද පළඳිනු. 
සර්ොද්්ෂාෙටයි. මු  හිස්ෙ ඇති ගුවබහි ශ්රී අ්ුද වහෝ නවමහි 
මුල් අ්ුද වයා නු. 

 
 

සබ් පොපස ස ගොථොව 
 

සේබපාපස්ස අ්දණං 
්ුසලස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්ත පරිවයෝ  පනං 
ඒතං බු ්ධ්ාන’සාසනං 

 
වමය එ්් බුදුෙදය්ු ිශසින් ම වනාෙ අතීතවයහි වලාෙ 

පහළ ෙූ සියලු බුදුෙදයන් ිශසින් ෙදාළ  ාිශත ්ළ ගාථාේි. 
අනාගතවයහි පහළ ෙන වලාෙුතුදා බුදුෙදවයෝ   වම් ගාථාෙ 
 ාිශතා ්දන්නාහ. එබුිශන් වම් ගාථාෙ ඉතා ආනු ාෙ 
සම්පන්නය. වම් ගාථාෙ නුෙණ ඇති ඇති සුටියට වනාවය්් 
ව යට වයාදා ගත හු්ිය. දැිශල්ලට හා වනාවය්් ආබාධ්ෙලට වම් 
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ගාථාවෙන් තුඹිලි මතුදා ව ති. හිසද ය  ත් ්ු්්්ුම ්න් 
්ු්්්ුම බවඩ් ්ු්්්ුම අජීර්ණ ොත වේ නා යනාදියට සුදුසු 
පරිදි වතල්, ව හි ඇඹුල්, ඉඟුදු ආදිය මතුදා ව ති. ආද්්ෂාදී තෙත් 
වනාවය්් ව යට   වම් ගය වයා ති. වම් ගාථාවෙන් ්දන ෙුඩ 
වබාවහෝ වසයින් හරියන බෙ   වබාවහෝ ව නා ්ියති. 

 

 

සබ් පොපස ස යන තරය 

 

වම් යන්තරය ජප ්දන ්ල්හි පිරිසිදු තුන් පූජාසනය 
පිළිවයල ව්ාට එහි ්්ුසඳ ව්ෝණාගමන ්ාායප වගෞතම යන 
සිේබුදුෙදුන් උව සා පූජා සතද්්   ිශෂ්ණු ව ිශයන්ට පූජාේ්   
තබා සඳුන් අගිල් තුෙදලා යන වම්ොයින් දුම් ව මින් සේබපාපස්ස 
ගාථාවෙන්  හස් ෙද්් ජප ්දනු. මත්සය මාංසානු ෙවයන් ෙුළ්ී 
්දත වහාත් ෙඩාඵල ලුවබන බෙ ්ියා තිවේ. 

 

වම් යන්තරය පුළඳීවමන් අමනුෂය ව ෝෂ මල්ෙද තනි්ම් 
ව ෝෂ ිශන ව ෝෂ ගරහ ව ෝෂ  ලමි ව ෝෂ දුදු වී ෙුඩිදියුණුෙ 
සුලවසන බෙ ්ියා තිවේ. වමය සියල්වලන් ම ආද්්ෂාෙට ඉතා 
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වහාඳය. ල්්ෂොදය්් ජප්දගතවහාත් වබාවහෝ ගුණ ලුවේ. වෙඩි 
පො වනා ෙදින බෙ ්ියති. 

 

සේබ පාපස්ස සා න තෙත් ්රමය්් වමවස්ය. සිෙුරැස් 
තහඩුේ් වගන එහි සිෙුරැස් ව්ාටුෙ ඇඳ මු  බුදු දුෙ ඇඳ එය 
ෙටා සේබපාපස්ස ගාථා ෙ ලියා වපද ්ී පරිදිම ජප ්ද ගත 
යුතුය. 

 

ජලනන  න යන තරය 
 

 

වමම යන්තරය තහඩුවේ ඇඳ පිරිසිදු තුවන් මල් බුලත් 
ආදිය පූජා පිණිස තබා පහන්  ල්ො සුෙඳ දුම් ව මින් ජලනන් න 
පිරිවතන්  හස් ෙද ජප ්ද පළඳිනු. ජලනන් න පිරිත ගුන ්ී 
ගුණ සියල්ල ලුවේ. අන ිශන වනා ෙුදීමට හා අනිශන ව ෝෂ දුදු 
වීමටත් වදෝග සුෙවීමටත් වමය ිශවා්ෂවයන් යහපති. 

 

යන තරය පැළඳවීණ්ේී ණ්සත  පිණිස ෙියන ජයමිංගල 
ගොථො 

1. මහා්ාදුණිව්ෝ නාවථෝ හිතාය සේබපාණිනං 
පූවදත්ො පාදමී සේබා පත්වතෝ සම්වබෝධිමුත්තමං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහෝතු වත ජයමංගලං  
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2. ඵලනිේබානජං වසරී වසෙමාවනා දසුත්තමං, 
වබාධිමූවල ෙසී සත්තදිෙසානි ිශනායව්ා 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 

3. සත්තාහං ඨිතව්ා බු ්වධ්ා ඤාවපතුං ච ්තඤ්ඤුතං 
වබෝධිං අනිමිස්්ඛිහි සම්මා පූවජසි පූජියං, 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

4. ිශමුත්තිජං සුඛ් ිශන් ං පරිපුණ්ණමවනාදවථා, 
චං්වම චං්මි බු ්වධ්ෝ සත්තාහං දතනාමවය, 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

5. නිසින්වනා  ගො දම්වම මන්දිවද දතනුේජවල, 
සත්තාහං සම්මධි සම්මා ධ්ම්මධ්ාතු මනුත්තදං, 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

6. සංව්ාචයිත්ො මාදත්ථි මුඛ්ම්බුජ ෙනං  ලසං, 
සත්තාහං අජපාලස්ස මූවල බු ්ධ්සසී ෙසී, 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

7. සත්තාහං මුචලින් ස්ස එණිවනා ව ාගමන්දිවද, 
ෙසී ෙසී මහාවීවදා ත නුග්ගහබු ්ධියා, 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

8.  ුඤ්ජමාවනා සුඛ්ං වසේඨං චිදල ්ධ්ං ිශමුත්තිජං, 
දාජායතන මූලම්හි සත්තාහං  ගො ෙසී, 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

9. සීලමය චතුපත්වත මහාදාවජහි ආහවට, 
මුඛ්වදඛ්ා සමානම්හි මධ්ුපිණ්ඩං අ ුඤ්ජි වසා, 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

10. නන්වදාපනන්  ව ාගින් ං උග්ගවතජං මුනිස්සවදා, 
 වමත්ො ස්වතවජන  දවණසු නිවෙසයි, 
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එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 
 

11. අේඣිේවඨා බරහ්මුනා බු ්වධ්ා දම්වම බාදාණසී පුවර් 
ධ්ම්මච්්්ං පෙත්වතසි පරිස්සාසු ිශනායව්ා, 
මාපයිත්ො ධ්ම්ම්නාචං ්තපුඤ්ඤං මහාජනං 
 ෙණ්ණෙස්ස පාවපසි පාදං ්ාදුණිව්ා ජිවනා, 
අඤ්ඤා ව්ාණ්ඩඤ්ඤ්පමුවඛ්  ි්්ඛ්ුඛීණාසවෙ ජිවනා, 
ිශධ්ාතුං ධ්ම්මදූවතයයං ිශස්සේවජසි තහිං තහිං 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

12. උදුවෙලං ජිවනා ගන්ත්ො  ස්වසත්ො පාටිහාරියං 
 ස්වසත්ොන තහිං  ි්්ඛ්ු  වමසි ්ස්සපාදිව්ා 
එවතන සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

13. සසාෙව්ා ජිවනා ගන්ත්ො දම්මං දාජගහං පුදං 
බිම්බිසාදං සානුෙදං මනුජින් ං අවබාධ්යි 
පටිග්ගහිවත බු ්වධ්න දම්වම වෙළුෙනුත්තවම 
මහාමහී ප්ම්පිත්ථ නච්චමානාච පීතියා, 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං, 
 

14. තත්ථ ෙස්සං ෙසිත්ොන නාවථා දාජගවහ පුවද 
ඤාතීනං සංගහත්ථාය අගමාසි ්පිලං පුදං 
සමාගන්ත්ො තහිං ඤාති අ ිමානං අ්ංසු වත 
තං සුත්ොන මහාවීවදා දවීෙ න මුග්ගවතා 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
  

15. සංසාද සාගදා වලා්ං සන්තාවදන්වතා සව ේ 
සාෙත්ථි නගවද දම්වම චිද්ාලං ෙසී ජිවනා 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං, 
 

16. ගණ්ඩේබදු්්ඛ්මූලම්හි යම්ං පටිහාරියං 
 ස්වසත්ො තිත්ථිවය බු ්වධ්ා පලාවපසි තහිං තහිං 
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පදානං වීතිහාවදහි තීහි ව ෙනගිස්සදං 
පාටිහාදාෙසානම්හි අගමාසි නදුත්තවමා 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 

17. ගන්ත්ො සුරින්  ෙනං මහන්වත පණ්ඩු්ම්බවල 
නිසීදි බු ්ධ්පීවඨෙ ජිවනා ෙදසිලාසවන, 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

18. ති සින් පුවද ෙස්සං ෙසං මාසත්තයං තහිං 
ව ොනං ව සයි බු ්වධ්ා අ ිධ්ම්මනුත්තදං 
ෙුත්තෙස්වසා පොවදත්ො මණිනිස්වසණියං මුනි 
ෙත්තමානම්හි ස්්්ාවද මනුස්සපථ මාගාමි 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

19. බරහ්මාසුදසුදාදීහි පරි්ිණ්වණා තථාගවතා 
ඔවදාහන්වතා මහන්තං වසා අච්වඡදං  ස්සයී තදා 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

20. ව වොවදාහන ්ාලම්හි ආනු ාෙං මවහසිවනා 
පස්සිංසු වය තදා සේවේ බු ්ධ්ත්තං පත්ථයිංසු වත 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

21. සං්ස්සනගද ්ොවද ධ්ම්වමා බු ්වධ්න ව සිවතා 
බහුන්නං ජන්ායං ධ්ම්ම ිසමවයා අහු 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

22. අනත්ථ්ාරිං වලා්ස්ස වචාදං අංගුලිමාල්ං 
වමත්වතාසවධ්න සම්බු ්වධ්ා නිම්ම ං අ්රි  ලසං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

23. ිශේ න්තං ම වෙවගන නාළාගිරි්රිස්සදං 
වමත්වතාසවධ්න සම්බු ්වධ්ා නිම්ම ං අ්රි  ලසං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
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24. ය්්ඛ්ං ආලේං බු ්වධ්ා දු ් මං අති්්්ඛ්ලං 
ිශනයඤ්ඤු පවෙ සි වසාතාපත්ති ඵලුත්තවම 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 

25. ෙධ්ව් ව ෙ ත්තම්හි වචාවද අංගුලිමාලව්, 
ධ්නපාවල දාහුවලාචාපි සේබත්ථ සම්මානවසා 
චතු ්දිවසාපයාවතහි ොවතහි පේබවතා ිශය, 
අ්ම්පනිවයා සම්බු ්වධ්ා වලා්ධ්ම්වමහි අේඨහි, 
ධ්ම්මධිපතිවනා පාව  ඵුල්ලපං්දුවහාපවම, 
දිස්සවත සේබවසා සේවේ අයං වලාව්ා අසං්වදා 
අචින්වතයයප්ප ාෙස්ස උත්තමංගං මවහසිවනා, 
පස්සිතුං වනෙ ස්්ව්ාන්ති බරහ්ම වලා් ගතා අපි, 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

26. ස ්ධ්ම්මව සනා්ාවල පිේඨි ාගාදිනිස්සිතා, 
පුණ්ණචන් ං’ෙ ගගවණ මුඛ්ං පස්සන්ති සත්ථුවනා 
මුනුන්වදා මූල ාසාය ව වසන්තං ධ්ම්මමුත්තමං 
ජානන්ති සත්තා සේවේපි ස්  ාසාය සේබවසා 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

27. ආ ෙග්ගා නිසින්නාසු පරිසාසු ිශනායව්ා, 
චිත්වත ගවහත්ො ව වසසි ධ්ම්මං වතසං ිශසුං ිශසුං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

28. ඤාතා සේබස්ස සම්බු ්වධ්ා ස ්ධ්ම්වමාච තවමානුවදා 
සංවඝා සුපටිපන්වනාති යං තං අිශතථං ධ්ුෙං 
ජාතිදු්්ඛ්පවදතානං බු ්ධ්ාදිදතනත්තයං 
සේබදා සේබපාණිනං තාණං වලනං පදායනං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං. 
 

29. නත්ථි වම සදණං අඤ්ඤං බු ්වධ්ා වම සදණං ෙදං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

30. නත්ථි වම සදණං අඤ්ඤං ධ්ම්වමා වම සදණං ෙදං 
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එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

31. නත්ථි වම සදණං අඤ්ඤං සංවඝා වම සදණං ෙදං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

32. ඉච්වචෙ සච්ච ්ිරියා ්ුදුවත ජවනා වයා 
පාවතා ච සායම්පි බු ්ධ්ගුවණ ගවහත්ො 
සේබං පරිස්සයමි ං පිච හන්ත්ෙ වමතං, 
පච්ඡාස නිේබුති ප ං සමුවපති වසේඨං 
නත්ථි වම සදණං අඤ්ඤං බු ්වධ්ා වම සදණං ෙදං 
එවත්න සච්චෙේවේන වහාතු වත ජයමංගලං 
 

වමය ්ෙවද්ුවග් ්ෘතිය්්දැයි වනා  නිමු. වයදුම් එතදම් 
ෙය්්ත නුත   වමෙුනි ව යට ්ුමුති අයවග් පරවයෝජනය පිණිස 
වමයට ඇතුළු ්දන ලදී. 
 

රතන සූතරණ්ය  ගොථොවලින  ෙරන ගුරැෙේ 
(පැරණි වට්ණ්ටෝරැවෙ ) 

 

1. යානීධභූතානි යන ගය ජප ්දන ්ළ සඟනට ්ිරිබත් දී යහපත් 
පිළි සමඟ වගය්් ඇතුළත ්ිරිබත් පුදා වහළඟිවතලින් පාන් පුදා 
මල් සුෙඳ ආදිය පුදා හිස් වසෝදා නහා මා සිතල ව ය සි ්ධ්වේො යි 
බුදුන්ට ආදාධ්නා ව්ාට අ්ෙුල්් වගන අටතුදාසිය්්  පනු. 
්ුමති  ෑ සි ්ධ් වේ. 
 

2. යංකිඤේචිවිතේතං ගය  පන ්ළ බුදුනට ිශළඳ ෙට පුදා සඟනට 
්ිරිබත් දී අටතුදාසිය්් දැපුෙ හුම ෙුඩ සි ්ධ් වේ. ඔයින් වහෝ 
මූදින් වහෝ ෙුලි වගන වමම ගය අටතුදාසිය්් පිදුො තමා ෙසන 
වගයි පිිශවසන දැමුෙ ය්්්ු වනාෙදී. සුම වදෝග  ය දුදු වේ. යම් 
 ය්් ඇති මඟ් යන ්ල තුන් පුදු්් සිටුො ඊතණ ගස්් 
්ඩාවගන ඊට අවටෝදාාිය්් මතුට හිස පුළඳ මඟ ්ිය ්ියා යනු. 
 ය දුදු වේ. වගාද  වගන ්වඩ් දඳා එ්් ිශසි ිශවට් මතුට 
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තිල් දී දජුන් ආදී  ්්වන්. දාජචොයාෙයි. බාලයන් එ්්ෙුනි 
අඬත් පිපි අළුෙට මතුට තිල් ව නු. නාඬත්. වම් හුම සු් 
වනා්දනු. 
 

3. ඛයං විරාතං යන ගය ෙුසි වනා ෙසී නම් ව ්ෙතාදාධ්නා ව්ාට 
තුනුදුෙන්ට   මහාවබෝධියට   ්ිරිබත් පුදා සංඝාදාම මධ්යවයහි දී 
අනුන් හා වනා බුණ හිඳ  පුෙ. ෙුසි ෙසී. යම්් හට  ය්් ඇත. 
පිරිත් ව්ාට වගාසින්  ්්වන්. බය දුදු  වේ. සර්පයින් ්ෑෙ 
තල්ෙුටට මතුට ඇඟට සලනු. ිශෂ හුවර්. සත්ිශවට් අතට මතුට 
ආ්ර්ෂණවයන් ගත ිශෂ බසී. අටතුදාසිය්් පිදුො දුජා හදවණ්. 
සු් වනා ්දනු. 
 

4. යංබුදේධරසට්රඨා යන ගය අවටෝදාසිය්් සමන් මලට මතුට දාගුේ 
මහවබෝ පිළිම වගයි පු නු. හුම උපද්රෙ දුදු වේ. සෑම වදෝගයට 
පුන් මතුට වපාෙනු. සමන්මලට මතුට හිසලා සටනට ෙදින්වන්. 
ජය ගනිත්. එම මලට මතුට ගාවල් ලනු. වසාදු වනා ගනිත්. එම 
ගය අටතුදාසිය්් මතුට ගෙයන් නාෙනු. ගෙවයෝ වබාවහෝ වෙත්. 
වමම ගය සපුමලට මතුට ෙස්සන් ගෙයන් සිටිනා ගාල ලුෙ 
නිවදෝගි වෙත්. වබෝ වෙත්. වමම ගය පුන් මතුට ඔසප් ගන්නා දා 
පුන් වපාෙනු.  දුවෙෝ සිටිත්. වමම ගය සපු මලට මතුට ව්ාටු 
වගයි තබනු. ිශ වනාවගවේ. පිළි වපේටිවය් තුබුෙ පිළි උපදී. 
 

5. රය පුතේතලා යන ගය අටතුදාසිය්් අතට මතුට වතලට මතුට ඇඟ 
අත ගානු. ාරියා ඇති වේ. සුම ව න ොී වෙත්.  ය දුදු වේ. 
සතුදු පහ වෙත්. අනුන් අතින් ්ුමති ව ය ඉල්ලනු. ලුවේ. අනුන් 
හා යු්්ති බණන වේවල් වම් ගය ්ියා බණනු දිනත්. 

 
6. රය සුපේපයුතේතා යන ගය තමා ්ළ  ෑ සුල වනා ්දනු. ්ෑමට 

සාල් ගිදෑ තුවන් අ්ුදු සත්් වගන එ් එ් අ්ුදට සත් සත්ිශට 
මතුට වග ද සතද ව්ාණ   වගමු    ඉස් වදාද   පාමුල   තබනු. 
තමා ්ළ  ෑ සුල වනාවේ. අනුන් හා යු්්ති බණන ්ළ ්ාඩි 
සුළිය තිබුණු තුනින් අ්ුද්් වගන සුෙඳ පුනින් වසෝදා මතුට 
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දුවමහි ලනු.  ්ුණු පය වපදට තබනු. දිනත්. ්ුදුෙණුෙන් ්ෑ 
පත්් ව්ම්ෙද දා වප් ව්ාට තමා ගන්නා ආයුධ්ය අල්ලන ්ල 
ඉන් පත්් ්පා ඊට අටතුදාසිය්් පිදුො සටනට යන ්ල ඉස 
පත්් තබනු. වප්නිවය් පත්් තබනු. පිළි්ණ පත්් තබනු. එ් 
අත්්  ්ුණ තබනු. සුද ඇඟ වනාගනී. මීට සු් වනා ්දනු. 
 

7. යථිනේදඛීරලා යන ගය සමන් මලට අටතුදාසිය්් පිරිත් ව්ාට මහ 
සෑවය් මහ වබෝධිවය් පිදුෙ ව ිශවයෝ අද්් ගනිත්. සතුවදෝ 
වනාවෙත්. හුම්ම් සි ්ධ් වේ. දුජා පහදත්. වතලට පිරිත් ව්ාට 
දුජාස්ථානය මඬවන්. දුජා නුති වේ. පිරිත් ව්ාට පය බිම තුබුෙ 
සතුවදෝ වනාවෙත්. 
 

8. රය අරියසේචානි යන ගය තමාට අනුන් ිශසින්  ය්් ඇත. 
එ්්ෙන් පිදුෙනු. සතුදු  ය වනාවේ. වමම ගය මීවතලට මතුට 
ඇඟ ගානු. ාරියා ඇතිවේ. සර්ප ය අග්නි  ය ය්්ෂ  ය පිාාච 
 ය ාරීදායාස ආදී ෙූ සියළු  ය නසා වමම ගය තමහට 
උගහටය්් ඇත. එ්්ෙන් හදාදනු.  නන් ිශසින්  ය වනාවේ. 
තමහට නපුද්් ්දන ්ියන ව්වන්් ඇත්නම් ද්් වහෝ වගාද  
වහෝ සඳුන් වහෝ වගන අවටෝදාසිය්් මතුට මහසෑවය් ඉස්වන්. 
වෙද පසඟුල් ව නු. අනුන් ්ළ ්ී ව ය වනා අසා වමම ගය 
සඳහන් ්දනු. වමහි සු් වනා්දනු. 

9. සහාවසේස යන ගය අටතුදාසිය්්  පා බුදුන්ට පාන් පුදා සඟනට 
්ිරිබත් පු නු. හුම  ෑ සි ්ධ් වේ. තුඹිලි ගස්් පිටට ලා හිඳ 
අටතුදාසිය්් පිදුො ගසින් මල්් පළඳින්වන් සුද ඇඟ වනාගනී. 
එම ගය ්ිය ්ියා සතුදන් ්දා ෙදිවන් ජය ගනිත්. අනුන් තම හට 
එ්්ෙන් ව්්ලාම් ්ියත් ද්් වහෝ වගාද  වහෝ සඳුන් වහෝ වගන 
අටතුදාසිය්් මතුට මහාසුවය් පු නු. 
 

10. කිඤේචාපි රසා යන ගය පස්ෙණ්් බත් වෙන වෙන ම පිඬු ව්ාට 
එලෙදා පත් පිට තබනු. සතුවදෝ ඇස වනා වපවනත්.  ්ුණතින් 
බිජුෙට අල්ො වම ගයින් පිරිත් ව්ාට බිජුෙට ෙපුළ සතුන් ිශසින් 
උපද්රෙ වනාවේ. වම් ගය ්ිය ්ියා ්ුඹුද සිසාදා පිරිත් බණනු. 
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ඌවදෝ වනා්ත්. වසාදුන් ිශසින් උපද්රෙ වනා වේ. වමය ද්් වහෝ 
වගාද  වහෝ වබද ඇස ලියා ෙපුළ වීවය් නම ්ියා ්ුඹුද නම ්ියා 
ෙපුළෙුන් නම ්ියා පසු වනා බලා පාන බලා ්ලිල  ණ්වඩන් 
වබද ගසනු. වබද ඇසූ වත්් මාවන් මුස්වසෝ වනා ්ත්. එ ෙස් 
මනිො ආදී පස්පේ වනා්දනු. දත්් ඇඳ දත්් ඉස බුඳ දත්් 
වපදෙ දත්් වෙද ෙසා වබද ගසනු. වමවම් ්ුඹුද පස් මිනිසුන් 
වනා  ්්නා තුන් ලගිනු. වමම ගය එ්් ිශසි ිශවට් ගලට මතුට 
එ්තුදු පට ගුටලා ්ිඹුලුන් ඇති තුනින් යනු. උපද්රෙ ඇති 
වනාවේ.  ණ්ඩ්් වගන පාන් සියල්ලට අවටෝදාසිය්් මතුට පිරිො 
වගන බිම බලා වගන වය් නම් වමහි සු් වනා ්දනු. 
 

11. වනපේපතශම්රබ යන ගය අවටෝදාසිය්් පුනට මතුට පරාෙ 
වනාවහන්නාට පුන් වපාෙනු. පරාෙ වෙත්. වමම ගය පිරිත් ව්ාට 
ඇඟ ගානු. ශ්රී ඇති වේ. අවටෝදාසිය්් බිජුෙට මතුට ෙපුළ අසු පෑ 
වබාවහෝ වේ. වමම ගය පුනට සත්ිශට්් මතුට ව්ාටුවගයි 
ඉස්වන්, වී ෙහා වනා වගවේ. අටතුදාසිය්් මතුට පාන්පාවන් බිම 
බලා බසී නම් ඒ සල්ුවණන් බිම බෙ  න්වන්. වමහි සු් 
වනා්දනු. 
 

12. වරරාවරඤේඤු යන ගය පිරිත් ව්ාට පුන් ඉස්වන්. පිළි වබාවහෝ 
වේ. වී ව්ාටුවගයි ලනු. වනා වගවේ. ඉපියන් මීයන් උපද්රෙ 
වනාවේ. බිජුෙට මතුට ෙපුදනු. ගස ්දල් යහපත් වේ. බුදුන් මාද 
පදාජය ්ළ වස් සිතා ෙු  ව්ාටනු. ජය ගනිත්. නුෙත සතුදන් 
්දා වගාස් වමම ගය ්ිය ්ියා ආයුධ් ගන්නා වේවල් වමම ගය 
්ියන්වන් ෙුඩ වේ. ද්් වහෝ වගා ද්් වහෝ වගන පිළිවය් අර්ධ් 
චන්ද්රයා ඇඳ ෙමතින් සතුදන් ඇසට පාවන්. ඇ්ිවළත්. ්ුස 
 දුෙන් ෙසත වහාත් පිරිත් පුනින් නාෙනු. දු්් අන්තදා නුති. 
අතට මතුට ගඩුවේ අල්ලනු. ෙහා ිශ්ා සමන් මලට මතුට ඉස්ලා 
දජුන්  ්්වන්. දාජ චොයාෙයි. මීට සු් නුති. 
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13. ඛීණං පුරාණං යන ගය පුනට මතුට වගයි ඉස්වන් සියලු උපද්රෙ 
දුදු වේ. වමම ගය පිරිත් ව්ාට සද්් ගාල ්නු. ව්ාටුවගයි ලනු. 
වනා වගවේ. 
 

14. යානීධභූතානි යන තුන් ගය ්ුඩා  දුෙන් හඬත් පිරිත් ව්ාට 
නාෙනු. බය හුවර්. 
 

වමම ෙේවටෝදුෙ ඇතුම් තුන් වත්දුම් ගුනීම අපහසු ය. 
තුබුණු සුටියට වමහි පළ ්දන ලදී. වම් ගුදු්ම් හරියන්වන් 
වගෞදෙයත් ිශා්ොසයත් ඇති අයට ය.  

 
 
 

 

සර්ප විෂ  ැස සවීමට 
1. සත්තාහං වමොහං පසන්න චිත්වතා 

පුඤ්ඤත්ථිව්ා අචරිං බරහ්මචරියං, 
අථාපදං යං චරිතං මවම ං 
ෙස්සානි පඤ්ඤාස සමාධි්ානි, 
අ්ාමව්ාො’පි අහං චදාමි 
එවතන සච්වචන සුෙත්ථි වහාතු 
හතං ිශසං ජීෙතු යඤ්ඤ ත්වතා. 
 

2. යස්මා දානං නා ිනන්දිං ්දාචි 
දිස්ොන’හං අතිථිං ොස්ාවල 
න චාපී වම අප්පියතං අවෙදුං 
බහුස්සතා සමණබරාහ්මණා ච, 
අ්ාමව්ාොපි අහං  දාමි 
එවතන සච්වචන සුෙත්ථි වහාතු, 
හතං ිශසං ජීෙතු යඤ්ඤ ත්වතා. 
 

3. ආසිිශවසා තාත පහූත වතවජා 
වයා තං අඩසිං බිලසා උදිච්ච 
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තස්මිං ච වම අප්පියතාය අේජ 
පිතරීච වත නත්ථි ව්ාචි ිශවසවසා, 
එවතන සච්වචන සුෙත්ථි වහාතු 
හතං ිශසං ජීෙතු යඤ්ඤ ත්වතා 
 

එ්් ්වල් මහා වබෝසතාණන් ෙහන්වස් බමුණු ්ුලවය් 
ඉපි  අසූ ව්ෝටිය්් ධ්නය හුද පුිශදිෙ හිමෙතට වගාස් එහි පනස් 
ෙසද්් පමණ ්ල් ොසය ව්ාට ලුණු ඇඹුල් වස්ෙනය ්දනු 
පිණිස ්සී දට එ්් ගවම් වෙවසන මණ්ඩෙය නම් තුනුත්ත්ු 
වෙත ගියහ. මණ්ඩෙය පන්සල්් ව්ාට උන්ෙහන්වස් එහි ොසය 
්දො වගන සිෙුපසවයන් උපස්ථාන ්වළ්ය. එ්්  ෙස්් 
මණ්ඩෙය සිය බිරිඳ හා යඤ්ඤ ත්ත නමුති ඔහුවග්  දුො   සමඟ 
වබෝසතාණන් ෙහන්වස්  ්්නට ඔහුවග් අසපුෙට ගිවය්ය. ඔහු 
තාපසයන් හා ්තා ්දමින් ඉන්නා අතද යඤ්ඤ ත්ත පන්දුේ් 
වගන තාපසයන් ෙහන්වස්වග් ස්්මන ව්ළෙද ්රීඩා ්දමින් 
හුන්වන් ය. ඔහුවග් පන්දුෙ ඒ සමීපවයහි තුබූ තුඹස් සිදුදට 
ෙුටිණ. එහි සර්පවය්් වෙවසයි. යඤ්ඤ ත්ත පන්දුෙ ගුනීම 
සඳහා තුණස් ්වටහි අත යුවීය. පන්දුෙ ෙුටීවමන් ව්ෝප වී උන් 
සර්පයා යඤ්ඤ ත්තවග් අත  ෂ්ඨ ්වළ්ය. ඔහු ිශෂවයන් මුර්ඡා වී 
එතුනම ෙුටිණ. ඔහුවග් මාපිවයෝ ඔහු දැ් සර්පවය්ු  ෂ්ඨ ්ද 
ඇති බෙ දැන ෙහා  දුො ඔසො වගන වගාස් තාපසයන්වග් පාමුල 
තබා  දුො සනීප ්ද ව න වලස ඉල්ලා සිටියහ. තාපසයාවණෝ 
“මම වෙ ්ම් වනා  නිමි” යි ්ීහ. “එවස් නම් ස්ොමිනි! චමතරීය 
වපදදැරි ව්ාට වම්  දුොට සතය ්රියාේ් මුත් ්ළ මුනෙ” යි 
්ීහ. 

 

තාපසයන් ෙහන්වස් මුනෙු යි ්ියා යඤ්ඤ ත්තවග් හිස 
මත අත තබා “සතේතාහරමවාහං පසනේන චිතේරතා” යනාදී ගය 
්ියා සතය්රියා ්ළහ. එව්වණහි යඤ්ඤ ත්තවග් සිදුවදහි හිස 
පටන් තන  ්්ො පුෙති ිශෂ බුස ගිවය්ය.  දුො ඇස් ඇද බලා 
“අම්වම්” යි ්ථා ව්ාට හුරී නිදා ගත්වත්ය. වබෝසතාවණෝ “මා 
ිශසින් ්ළ හු්ි ව ය ්දන ල ්ව ්ය. ඔබ  ්ළ හු්ි ව ය්් 
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්දන්න” යයි  දුොවග් පියාට ්ීහ. එ්ල්හි පියා   “යසේමා දානං 
නභිනනේදිං කදාචි” යනාදි ගය ්ියා සතය්රියා ්වළ්ය. එයින් 
තුනටිය  ්්ො ිශෂ බුස ගිවය්ය.  දුො ොඩි ිශය. නුගිටිය වනා 
හු්ි ිශය. එ්ල්හි පියා බිරිඳට ්ථා ව්ාට “අප ිඅපට ්ළ හු්ි 
හරිය ්වළමු. තී   තිට ්ළ හු්ි සතය්රියාේ් ්දෙ” යි ්ීය. 
බිරිඳ ්ියන්නී “හිමියනි! මවග්   එ්් සතයය්් ඇත. එය ඔබ 
ඉදිරිවය් වනා ්ිය හු්යි” යි ්ීොය. “වසාඳුද, ්ුම්් ්ීෙ   ෙද ්් 
නුත. ව්වස් වහෝ වම්  දුො සුෙපත් ්දන්න” යි පියා ්ීය. 
එ්ල්හි ජ “ආසිවිරසා තාත බහුතේතරතරජා” යනාදී ගය ්ියා 
සතය්රියා ්ළාය. එව්වණහි ඉතිරිෙ තුබූ ිශෂ   බුස වගාස් 
යඤ්ඤ ත්තට සම්පූර්ණ සුෙය ලුබිණ. ඔහු නුෙත   ්රීඩා 
්දන්නට ිශය. 

 

වම් ගාථා හා ්ථා පුෙත ජාත් අටුොවේ  ස් 
නිපාතවයන් ගන්නා ලදී. ්ථාෙ දි්් එ්්ි.  නු ්ුමතියන් ජාත් 
වපාතින් බලා ගත යුතුය. වමය කණේහදීපායන ජාත් නමින් 
ජාත් අටුොවේ සඳහන් වේ. වම් ගාථාෙලින් යම් ්ිසිේු ිශෂ 
බුස්වීම්් ්දනු අප ිශසින් දැ් නුත. වබෝසතාණන් ෙහන්වස්වග් 
අන් සතය්රියාෙල ආනු ාෙය අ ත් තිවබන්නා්් වමන් වමහි බලය 
  අ ත් තිබිය යුතුය. වමය ිශමසා බලත්ො. වමය ිශමසනු ්ුමති 
නම් පළමුවෙන් ගාථා තුන වහාඳින් පාඩම් ්ද ්ල්් සේඣායනා 
්දමින් වහාඳින් පරගුණ ්ද වගන සිට සර්පවය්ු  ෂ්ඨ ්දන ල  
ව්වන්ු මුණගුසුණු ිශට් අවන්් මන්තර ්දන්නා්් වමන් ව හි 
අත්ත්් වගන් එයින් ිශෂ ඇති තුන පිරිමදිමින් වම් ගාථා ්ියනු. 
අඩුම ගණන සත්ෙද්් ්ියනු.  එයින් ගුණ වපනුන වහාත් 
සම්පූර්ණවයන් ිශෂ බසින තුදු මතුදනු. 
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ජිනපඤ ජරය 
1. ජයාසනගතා වීදා - වජත්ො මාදං සොහිණිං 

චතුසත්තාමතදසං - වය පිිශංසු නදාස ා 
 

2. තණ්හං්දා වයා බු ්ධ්ා - අේඨ වීසති නාය්ා 
සේවේ පතිේඨිතා(මය්හං  - මත්ථව් වත මුනිස්සදා 
 

3. සිවද පතිේඨිතා බු ්ධ්ා - ධ්ම්වමාච (මම  වලාචවන 
සංවඝා පතිේඨිතා (මය්හං  - උවද සේබ ගුණා්වදා 
 

4. හ වය අනුදු ්වධ්ා ච - සාරිපුත්වතා ච  ්්ඛිවණ 
ව්ාණ්ඩඤ්වඤා පිේඨි ාගස්මිං - වමාග්ගල්ලාවනාසි ොමව් 
 

5.  ්්ඛිවණ සෙවන (මය්හං  - ආහුං ආනන්  දාහුලා 
්ස්සවපා ච මහානාවමා - උව ෝසුං ොමවසෝතව් 
 

6. ව්්සන්වත පිේඨි ාගස්මිං - සුරිවයා ිශය පහං්වදා 
නිසින්වනා සිරිසම්පන්වනා - වසා ිවතා මුනිපුංගවො 
 

7. ්ුමාද්ස්සවපා නාම - මවහසී චිතරො ව්ා 
වසා (මය්හං  ෙ වන නිච්චං - පතිේඨාසි ගුනා්වදා  
 

8. පුණ්වණා අංගුලිමාවලා ච - උපාලී නන්  සීෙලී 
වථදා පඤ්ච ඉවම ජාතා - ලලාවේ තිල්ා (මම  
 

9. වසසාසීති මහාවථදා - ිශජිතා ජිනසාේා 
ජලන්තා සීලවතවජන - අංගමංවගසු සන්ඨිතා 
 

10. දතනං පුදවතා ආසි -  ්්ඛිවණ වමත්තසුත්ත්ං 
ධ්ජග්ගං පච්ඡවතා ආසි - ොවම අංගුලි මාල්ං 
 

11. බන්ධ් වමාද පරිත්තඤ්ච - ආටානාටිය සුත්ත්ං 
ආ්ාසච්ඡ නං ආසි - වසසා පා්ාද සණ්ඨිතා 

12. ජිනානා බල සංයුත්වත් - ධ්ම්ම පා්ාදලං්වත 
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ෙසවතා (වම  චතු ්ිච්වච්න - සදා සම්බු ්ධ් පඤ්ජවද 
 

13. ොත පිත්තාදි සංජාතා - බාහිදේඣන්තුප ් ො 
අවසසා ිශලයං යන්තු - අනන්ත ගුණ වතජසා 
 

14. ජිනපඤ්ජද මේඣේඨං - ිශහදන්තං මහීතවල් 
සදා පාවලතු (මං  සේවේ - වත් මහා පුරිසා ස ා 
 

15. ඉච්වච්ෙමච්චන්ත්වතා සුද්්වඛ්ා 
ජිනානු ාවෙන ජිතලපප ් වො 
බු ්ධ්ානු ාවෙන හතාරි සංවඝා 
(චදාමි  ස ්ධ්ම්මනු ාෙ පාලිවතා 
 

16. ඉච්වච්ෙමච්චන්ත්වතා සුද්්වඛ්ා 
ජිනානු ාවෙන ජිතලපප ් වො 
ධ්ම්මානු ාවෙන හතාරි සංවඝා 
(චදාමි  ස ්ධ්ම්මනු ාෙ පාලිවතා 
 

17. ඉච්වච්ෙමච්චන්ත්වතා සුද්්වඛ්ා 
ජිනානු ාවෙන ජිතලපප ් වො 
සංඝානු ාවෙන හතාරි සංවඝා 
(චදාමි  ස ්ධ්ම්මනු ාෙ පාලිවතා 
 

18. ස ්ධ්ම්ම පා්ාද (පරි්්ඛිවතාස්මි  
අේඨාරියා අේඨදිසාසු වහාන්ති 
එත්ථන්තවර් අේඨනාථා  ෙන්ති 
උ ් ං ිශතානංෙ ජිනා ඨිතා(වම  
 
 
 
 

19. හින් න්වතා මාදවස්නං තෙ (මම  සිදසා ඨිවතා, 
වබෝධිමාදුය්හ සත්ථා 
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වමාග්ගල්ලාවනාසි ොවම් ෙසති  ුජතවට,  
 ්්ඛිවණ සාරිපුත්වතා 

ධ්ම්වමා මේවඣ උදස්මිං ිශහදති  ෙවතා,  
වමා්්ඛ්වතා වමාදවයානිං, 

සම්පත්වතා වබෝධිසත්වතා චදණයුගගවතා 
 ානු වලාව්්නාවථා 
 

20. සේබාෙ මංගලමුප ් ෙ දුන්නිමිත්තං 
සේබීති වදාග ගහව ෝසමවසස නින්දා 
සේබන්තදාය  ය දුස්සුපිනං අ්න්තං 
බු ්ධ්ානු ාවෙන පෙවර්න පයාතු නාසං 
 

21. සේබාෙ මංගලමුප ් ෙ දුන්නිමිත්තං 
සේබීති වදාග ගහව ෝසමවසස නින්දා 
සේබන්තදාය  ය දුස්සුපිනං අ්න්තං 
ධ්ම්මානු ාවෙන පෙවර්න පයාතු නාසං 
 

22. සේබාෙ මංගලමුප ් ෙ දුන්නිමිත්තං 
සේබීති වදාග ගහව ෝසමවසස නින්දා 
සේබන්තදාය  ය දුස්සුපිනං අ්න්තං 
සංඝානු ාවෙන පෙවර්න පයාතු නාසං 
 

වමම ජිනපඤ්ජදය ආද්්ෂාෙ සඳහා වබාවහෝ ිශට  ාිශතා 
්දන ආනු ාෙ සම්පන්න පිරිත්ි. වමය තමන් ගුන ්ියා ගන්නා 
්ල වපාවත් සඳහන් පරිදි   අනුන් ගුන ්ියන ිශට ෙදහන් වයදූ 
තුන් වෙනස් ව්ාට    ාිශත ්දනු. “මය්හං” යන තුන් “තුය්හං” 
්ියා   “මම” යන තුන් “ත්ෙ” ්ියා   “වම” යන තුන් “වත” ්ියා 
  “චදාමි” යන තුන් “චදාසි” ්ියා   “පරි්්ඛිවතාස්මි” යන තුන 
“පරි්්ඛිවතාසි” ්ියා   වෙනස් ්ද ගත යුතුය. 
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රන ණ් ණ්  ගොථො 
තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී ව ්හය තුන්පත් ්ද තිබූ 

දන්ව න හා සඳුන්  ද සෑය ිශෙෘත ්ිරීම සඳහාත්, නුෙත ෙුසිම 
සඳහාත්, සෑයට ගිනි ගුන්වීම සඳහාත් මහා්ාායප මහ දහතන් 
ෙහන්වස් ිශසින් ෙදාළ මහානු ාෙ සම්පන්න ගාථා ඇත. ඒොයින් 
වදාදෙල් ඇරීම ආදී වනාවය්් හාස්්ම් ්ළ හු්ි යයි සිතා ඒ 
ගාථා වබාවහෝ ව නා වසායති. එබඳු ගාථා ව්ාටස්් ඇති බෙ 
අවප් බණ වපාත්ෙල නම් සඳහන් වී වනාමුත. දහතන් 
ෙහන්වස්ලා පරාතිහාර්ය ්දන්වන් ගාථාෙල මන්තරෙල බලය්ින් 
වනාෙ උන්ෙහන්වස්ලාවග් ධ්යාන බලවයනි. මහ්සුප් වතදුන් 
ෙහන්වස් දන්ව න ිශෙෘත ්වළ්   ධ්යාන බලවයනි. ඒ බෙ  
මහාපරිනිර්ොණ සූතර අටුොවෙහි වමවස් දැ්්වේ. 

 

රථරරා කිර චිතකං පදකේඛිණං කතේවා ආවේරජනේරතා ‘ව 
සලේලරඛසි. දමසේමිං ඨාරන භතවරතා පාදානීති. තරතා පාදානං  
සමීරප ඨතේවා අභිඤේොපාදකං චතශතේථේඣානං  සමාපේජිතේවා 
වුට්ඨාය අරහසේස පතිමණේඩිත චකේකලකේඛණ පතිට්ඨිතා දස බලසේස 
පාදා සදේධිං කපේපාය පටරලහි පඤේචදුසේස සතානි 
සුවණේණවණේණරදායාං චනේදන චිතකංච දේරවධා කතේවා මයේහං 
උතේතමංරත සිරසේමිං පතිට්ඨහනේතශති අට්ඨාසි. සහ අධිට්ඨාන 
චිතේරතන තානි දුසේසයුතානි දේරවධා කතේවා වලාහකනේතරා 
පුණේණචනේරදා විය පාදා නිකේඛමිංසු. 
 
 
රතේරුම: 
 “වතදුන්ෙහන්වස්වග් චිත්ය පර ්්ෂිණා ව්ාට වමවනහි 
්දන්නාහු තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී පා වයෝ වමහි යි සිතා 
ගත්හ. ඉ්්බිති පා සමීපවයහි සිට අ ිඤ්ඤාපා ් චතලර්ථධ්යානයට 
සමෙුදී ඉන් නුගිට අද  හස්ින් වහබි ච්රල්්ෂණ පිහිටා ඇති 
 ස බලයන් ෙහන්වස්වග් පා වයෝ පුළුන් පටල සහිත පන්සියය්් 
ෙස්තර හා දන්ෙන් ව ණ   සඳුන්  ද සෑය   ව බෑ වී මාවග් 
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උත්තමාංගය ෙූ සිදවසහි පිහිටත්ො යි අධිෂ්ඨාන ්ළහ. අධිෂ්ඨාන 
චිත්තය සමග ම ඒ ෙස්තරාදිය ව බෑ වී ෙළා්ුළු අතරින් නි්්වමන 
පුන්සඳ වමන් පා වයෝ නි්්මුණහ” යනුයි. 
 

“ව ෙතානු ාවෙන පවනස සමන්වතා එ්ප්පහාවදවනෙ 
පේජලි” යනුවෙන් ව ්ොනු ාෙවයන් චිත්වය් සෑම අතින්ම එ්ෙද 
ගිනිගත්වත් යයි අටුොවෙහි ්ියා තිවේ. දන්ව වණ් ගාථා නමින් 
දැනට ගාථා ්ීප ෙර්ගය්්  ්්නට තිවේ. ඒො ව්වස් ඇති වී දැයි 
වනා  නිමු. ඒොයින් වනාවය්් ගුදු්ම් ්දති. ඒොයින් ්දන 
වනාවය්් ගුදු්ම් මන්තර්ාදයන් වෙත ඇති වපාත්ෙල  ්්නා 
ලුවේ. ඉන් එ්් ගාථා වපළ්් වමවස්ය. 

 

අලීනගා ිශේජුෙදං පහස්සදං 
ිශමුත්ත්්ඛ්වණ වදාණි යුගං ප ං ෙදං 
වථදස්ස සීවස ගවත පතිේඨිතං 
අනුත්තවදා වගයය සතම්පිෙණ්ණනා 
 
 
 
්වදයය මානස්ස ගුවණහි බු ්ධ්ං 
අනුේඨිවතා ගේ ගතාය පා ං 
උේවඨපි වයා ්ස්සප වථදපා ං 
ඔසානවය පඤ්චසවතහි  ි්්ඛ්ු 
 

ඛ්වණන අග්ගිං ජලමානනාය 
සේබම්පි වච චන් නදාදුඛීවය, 
ාරීදඛීවය සුගතස්ස ධ්ාතුවයා 
මුත්තං සුෙණ්ණං සුමනංෙ දිස්සති 
 

වම් අප දුටු පිටපත් තිබූ සුටිය. ගාථා ොවයන් නම් 
වම්ොවය් ්ිසිම ෙු ගත් ්ම්් නුත. වම්ො  ාෂාෙ වනා ත් අය 
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අතින් අතට ලිවීවම් දී ෙූ ෙුදදි නිසා වමවස් වත්දුම්් වනාදිය 
හු්ි තත්ත්ෙයට පුමිණ ඇතුයි සිතමු. 

 

තවත  රන ණ් ණ්  ගොථො තුනෙ  
නවමෝ වත ්දුණා ාද නවමා වත මතිසාගද 
නවමා වත අමතා්ද නවමා වත අමතණ්ණෙ 
 

දංසිමාල නවමා තුය්හං නදම්බුදුහමණ්ඩල 
ජලමාල නවමා තුය්හං  ාෙදඤ්ඤ ොනල, 
 

ඉධ්ානන්තගුණාධ්ාද ස ්ධ්ම්මදතනා්ද, 
පාව  ෙන්දාමි වත නාථ ස ්ධ්ාය තෙ මු ්ධ්නා 
 

තවත  රන ණ් ණ්  ගොථො සතෙ  
1. සේබසංඛ්ත ධ්ම්වම්සු ඔත්තප්පා්ාදසණ්ඨිතා 

ඤාණවමාහිත ාදානං ධ්ම්මසංවේගසණ්ඨිතා 
 

2. සස්සිරී්තවදා නාවථා ව්තුමාලාය ලං්වතා 
 ්්ඛිණාෙත්තව්වසාසි නීලාමලසිවදාදුවහ 
 

3. උණ්හීසසීවසා දුචිවදා පරිපුණ්ණසිවදා ෙවදා 
අවනාවලා්ියමු ්ධ්ාසි සුගන්ධ්තදමු ්ධ්වනා 
 

4. උණ්හීසදුචිවදාදාද ලලාටතට වසා ිවතා 
මුදුතුලනිව ාදාත උණ්ණාමණ්ඩලමණ්ඩිවතා 
 

5. ඉන් චාපනිව ා නීල  ලතටා්සුසේජිවතා 
්ඤ්චනං ්ුසසං්ාස තුංගනාවසා ිශවදාචති 
 

6. වලාචන ්ෙයමාහාති පඤ්චෙණ්ණසමුේජලං 
ව හං ව ෙිශමානම්හි මණිජාලුපමුත්තමං 
 

7. දංසිමාල නවමා තුය්හං බුංවසනාදිපඤ්ජද 
එෙං තං බු ්ධ් ජානාථ බු ්ධ්ං  සිශවලාචනං 
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අටවිසි  ුදුපූජොව 
අටිශසි බුදුපූජා පුෙුත්වීවම්දී පළමු ව්ාට වම් ගාථා ්ියා 

පිළිවෙලින් අටිශසි බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලාට නමස්්ාද ්ළ යුතුය. 
 

1. තණේහංකර බුදුරදුනේ වුඳීම 
තණ්හං්දේහයං බු ්ධ්ං  - අදහන්තං සුනිම්මලං 
ෙන් නීයං පූජනීයං   - නමාමි සිදසා දං 
 

2. රම්ධංකර බුදේධ වනේදනාව 
වම්ධ්ං්දේහයං සම්මා - සම්බු ්ධ්ං දීපදුත්තමං 
පාදගුං වඤයයධ්ම්වමසු - නමාමි සිදසා දං 
 

3. සරණංකර බුදේධ වනේදනාව 
සදණං්දේහයං බු ්ධ්ං - සදණං සේබපාණිනං 
ිශේජාචදණ සම්පන්නං - නමාමි සිදසා දං 
 
 

4. දීපංකර බුදේධ වනේදනාව 
දීපං්දේහයං බු ්ධ්ං  - සුගතං අමතඤ්ජවස 
අවමෝඝෙචනං වසේඨං - නමාමි සිදසා දං 
 

5. රකාණේඩඤේඤ බුදේධ වනේදනාව 
ව්ාණ්ඩඤ්ඤේහයං සම්බු ්ධ්ං - සේබවලා්ිශදුං ජිනං 
සදණං සේබවලා්ස්ස - නමාමි සිදසා දං 
 

6. මංතල බුදේධ වනේදනාව 
මංගලේහයං සම්බු ්ධ්ං - වලෝ්වජේඨං අනුත්තදං 
පුරිසධ්ම්මසාදථිං  - නමාමි සිදසා දං 
 

7. සුමන බුදේධ වනේදනාව 
සුමනේහයං සම්බු ්ධ්ං  - මහාමතිං මහා යං 
ව ්ෙමනුස්සත්ථාදං  - නමාමි සිදසා දං 
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8. රේවත බුදේධ වනේදනාව 
වර්ෙතේහයං සම්බු ්ධ්ං - චතුසච්චං සුගම් ිදං 
බුේඣිත්ොන වබෝධ්යන්තං - නමාමි සිදසා දං 
 

9. රසෝභිත බුදේධ වනේදනාව 
වසෝ ිතේහයං සම්බු ්ධ්ං - දංසිමාලාච වසෝ ිතං 
 ගෙන්තං මහාවත්ජං  - නමාමි සිදසා දං 
 

10. අරනෝමදසේසි බුදේධ වනේදනාව 
අවනෝම ස්සිං සම්බු ්ධ්ං - වලෝ්වජේඨං නදුත්තමං 
අවනෝමඤ්ඤං ිශමලං  - නමාමි සිදසා දං 
 

11. පදුම බුදේධ වනේදනාව 
පදුමේහයං සම්බු ්ධ්ං  - සන්ති ං පදුමානනං 
මහා යං මහාපඤ්ඤං  - නමාමි සිදසා දං 
 
 

12. නාරද බුදේධ වනේදනාව  
නාද ේහය  සම්බු ්ධ්ං  -  සා දං සාද ස්සිනං 
සේබසංවයෝජනච්ඡින්නං - නමාමි සිදසා දං 
 

13. පදුමුතේතර බුදේධ වනේදනාව  
පදුමුත්තද  සම්බු ්ධ්ං  -  සේබසත්තානු්ම්ප්ං 
දුදාස ං උග්ගවතජං  - නමාමි සිදසා දං 
 

14. සුරම්ධ බුදේධ වනේදනාව  
සුවම්ධ්ේයහ  සම්බු ්ධ්ං - සේබවලෝ් හිත්්්දං 
පඤ්චමාදජිතං වසේඨං - නමාමි සිදසා දං 
 

15. සුජාත බුදේධ වනේදනාව  
සුජාතේහය  සම්බු ්ධ්ං - මහා්ාදුණි්ං ෙදං  
පාදගුං සේබවඤවයයසු - නමාමි සිදසා දං 
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16. පියදසේසී බුදේධ වනේදනාව 
පිය ස්සී නාම ජිනං  - සාධ්ුනං පිය සනං 
තිවලෝ්මහිතං වසේඨං - නමාමි සිදසා දං 
 

17. අතේථදසේසී බුදේධ වනේදනාව  
අත්ථ ස්සී නාම බු ්ධ්ං - වලා්ස්ස අත්ථසාධ්්ං 
අනන්ත ්දුණා ඤාණං - නමාමි සිදසා දං 
 

18. ධම්මදසේසී බුදේධ වනේදනාව 
ධ්ම්ම ස්සී නාමජිනං  - ධ්ම්මදාජං අනුත්තදං 
ධ්ම්මච්්්ං පෙත්වතන්තං - නමාමි සිදසා දං 
 

19. සිදේධතේත බුදේධ වනේදනාව  
සි ්ධ්ත්ථේහය  සම්බු ්ධ්ං - සේබත්ථ සි ්ධි්ාද්ං 
සි ්ධ්මි ්ධ්ගුණං වසේඨං - නමාමි සිදසා දං 
 
 

20. තිසේස බුදේධ වනේදනාව  
තිස්සේහයං වලා්නාථං - අසමප්පටිපුග්ගලං 
දුදාස ං වීතදාගං  - නමාමි සිදසා දං 
 

21. ඵුසේස බුදේධ වනේදනාව 
ඵුස්ස නාමං ව ්ෙ ව ්ෙං - ව ්ෙ මානුස පූජිතං 
පඤ්චවනත්තං  ස බලං - නමාමි සිදසා දං 
 

22. විපසේසී බුදේධ වනේදනාව  
ිශපස්සිේහය  සම්බු ්ධ්ං - සතතං ඤාණච්්ඛ්ුනා 
ිශපස්සිතං ඉමං වලෝ්ං - නමාමි සිදසා දං 
 

23. සිඛී බුදේධ වනේදනාව 
සිඛීේහයං වලා්නාථං - අසමප්පටිපුග්ගලං 
මහා යං මහාපඤ්ඤං  - නමාමි සිදසා දං 
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24. රවසේසභූ බුදේධ වනේදනාව 
වෙස්ස ල නාම සම්බු ්ධ්ං - ජිතමාදං මහාසයං 
මහාවීදං  ස බලං  - නමාමි සිදසා දං 
 

25. කකශසනේධ බුදේධ වනේදනාව  
්්ුසන්ධ්ේහයං බු ්ධ්ං - සංසාවදාඝා මහේ යා 
බහුේජවන තාදයන්තං - නමාමි සිදසා දං 
 

26. රකෝණාතමන බුදේධ වනේදනාව  
ව්ෝණාගමන සම්බු ්ධ්ං -වඤයයධ්ම්වමසු ව්ෝණගං 
ජිතමාදං මහාවීදං  - නමාමි සිදසා දං 
 

27. කසේසප බුදේධ වනේදනාව  
්ස්සපේහය සම්බු ්ධ්ං - ධ්ම්මදාජං මහේබලං 
ව ්ිශන්  පූජිතං වසේඨං - නමාමි සිදසා දං 
 
 

28. රතෝතම බුදේධ වනේදනාව  
වගෝතමේහය සම්බු ්ධ්ං - චතුසච්ච දසුත්තමං 
පායිතං නද ව ්ොනං  - නමාමි සිදසා දං 
 

වම් ගාථා ්ියා අටිශසි බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලාට ෙුඳ මතු 
දැ්්වෙන ගාථා ්ියා මල් පහන් ආදිය පූජා ්දනු. 

 

පහන  පූජොව 
පේජලන්වත ඉවම් දීවප - අන්ධ්ාද ිශවනෝ වන් 
අේඨවීසති බු ්ධ්ානං  - නත්ො පූවේමි සා දං 

අඳුද දුදු ්දන්නා ෙූ වම් පහන් අටිශසි බුදුෙදයන් 
ෙහන්වස්ලාට නමස්්ාද ව්ාට පූජා ්දමි. පූජා වේො. 
 

මල  පූජොව 
ෙණ්ණ ගණ්ධ් ගුවණෝවප්තං - ඒවත් පුප්වඵ මවනෝදවම් 
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අේඨවීසති බු ්ධ්ානං  - නත්ො පූවජමි සා දං 
මනා ෙර්ණවයන් හා සුෙඳින් යු්්ත ෙන මනදම් ෙූ වම් මල් 

අටිශසි බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලාට නමස්්ාද ව්ාට පූජා ්දමි. පූජා 
වේො. 

 

සුවඳ දුේ පූජොව 
චන් නාදීහි සු්තං  - ධ්ූපවම්තං මවනෝදමං 
අේඨවීසති බු ්ධ්ානං  - නත්ො පූවේමි සා දං 

සඳුන් ආදිවයන් වමානෙට ්දන ල  වම් මනදම් සුෙඳ දුම් 
අටිශසි බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලාට පූජා ්දමි. පූජා වේො. 

 

පැන  පූජො ෙිරීම 
නිම්මලං සීතලං ඒතං  - මධ්ුදං  ්්ඛිවණෝ ්ං 
අේඨවීසති බු ්ධ්ානං  - නත්ො පූවේමි සා දං 

නිර්මල ෙූ සිසිල් ෙූ මිහිරි ෙූ වම්  ්්ඛිවණෝ ්ය අටිශසි 
බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලාට ෙුඳ පූජා ්දමි. පූජා වේො. 

 

ගිලන පස පූජොව 
මධ්ුදං ආමයහදං  - ගිලානපච්චයං ඉමං 
අේඨවීසති බු ්ධ්ානං  - නත්ො පූවේමි සා දං 

වදෝග දුදු ්දන්නා ෙූ වම් මිහිරි ෙූ ගිලන්පස අටිශසි 
බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලාට ෙුඳ පූජා ්දමි. පූජා වේො. 

 

දැහැත  පූජොව 
නාගෙල්ලි  ලං එතං  - චුණ්ණපූගාදී සංයුතං 
අේඨවීසති බු ්ධ්ානං  - නත්ො පූවේමි සා දං 

සුණු පුේ් ආදිවයන් යු්්ත ෙූ වම් දැහුත් අටිශසි බුදුෙදයන් 
ෙහන්වස්ලාට ෙුඳ පූජා ්දමි. පූජා වේො. 

 

අටවිසි  ුදුවරයන  වැඳීණ්ේ ණ්ෙටි ෙරමයෙ  
1. තණ්හං්වදෝ වමධ්ං්වදා - අවථාපි සදණං්වදෝ 
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දීපං්වදෝ ච සම්බු ්වධ්ෝ - ව්ාණ්ඩඤ්වඤෝ දීපදුත්තවමෝ 
 

2. මංගවලෝ ච සුමවනෝ ච - වර්ෙවතෝ වසෝ ිවතා මුනි 
අවනෝම ස්සී පදුවමෝ - නාදව ෝ පදුමුත්තවදෝ 
 

3. සුවම්වධ්ෝ ච සුජාවතෝ ච - පිය ස්සී මහායවසා 
අත්ථ ස්සී ධ්ම්ම ස්සී - සි ්ධ්ත්වථෝ වලෝ්නායව්ෝ 
 

4. තිස්වසෝ ඵුස්වසෝ ච සම්බු ්වධ්ෝ - ිශපස්සී සිඛී වෙස්ස ල 
්්ුසන්වධ්ෝ ව්ෝණාගමවනෝ - ්ස්සවපා වගාතවමා මුනී 
 

5. අේඨවීසති වත් බු ්ධ්ා   - සේබසත්ත හිවත් දතා 
වතසාහං සිදසා පාව ්  - අ ිෙන්දාමි සා දං 

අසූ මහො  රොවෙ පූජොව 
අසූ මහා ාරාේ පූජාෙ ්ිරීවම් දී වම් ගාථාෙ ්ියා ෙුඳ 

පූජාෙ පෙත්ෙනු. 
 

1. ව්ාණ්ඩඤ්වඤෝ   ්දිවයෝ ෙප්වපෝ - මහානාවමෝච අස්සජි 
උපතිස්වසෝ ව්ෝලිවතෝ පුණ්වණෝ - අනුදු ්වධ්ෝච ්ස්සවපෝ 
 

2.   ්දිවයෝ ්ිම්බිවලෝ පුණ්වණෝ - නන්ව ෝ ආනන්  දාහුවලෝ 
උපවස්වනෝ නාළව්ෝ  ේවබෝ - වසෝවණෝ සීෙලී වසෝ ිවතෝ 
 

3. සුනාපදන්තව්ෝ පුණ්වණෝ  - වර්ෙවතෝ පුන වර්ෙවතෝ 
්ුමාද්ස්සවපෝ දාවධ්ෝ  - ෙංගීවසෝ වසෝ ිවතෝ  ගු 
 

4. වසලුදායි ච   ්දාලි   -   ්දිවයෝච ල්ුණ්ඨව්ෝ 
වතෝව යය්ප්වපෝ දු වයෝ  - ඡතු්ණ්ණිච වපෝසවලෝ 
 

5. පුණ්ණව්ෝ වඛ්මව්ෝ නන්ව ෝ - උපසීවෙෝච වහ්මව්ෝ 
වමෝඝදාජා ජිවතෝ තිස්වසෝ - වමත්තගු පිංගිවයෝ ඉසි 
 

6. වම්ඝිවයෝ ව්ාේඨිවතෝ ඡන්වනෝ - උපොවනෝච   ් ජි 
්ප්පින්නව්ෝ මහා්ප්පි  - දේඨපාවලෝච ේ්්ලි 
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7. සාගවතෝ ල්්ඛ්වණෝචාපි -  ාද ්ොවජෝ ගෙම්පතී 
යවසෝ පුණ්ණජි ්ච්චාවනෝ - පන්ථව්ෝ චූලපන්ථව්ෝ 
 

8. පිළින් ෙච්වඡෝ ්ුණ්ඩධ්ාවනෝ  ්්්ුවලෝ නදී ්ස්සවපෝ 
 ද්රාෙුවධ්ෝ අංගුලිමාවලෝ - ්ස්සවපෝ ගය්ස්සවපෝ 
 

9. අවස්ල ්ස්සවපෝ ධීවදෝ - ස්යපුත්වතෝ ිශසාදව ෝ, 
උදුවේල ්ස්සවපෝ වථවදෝ -  සු ලති සහිවයෝ පිච. 
 

10. එවත්සීති මහාවථදා - මහන්තා ජිනසාේා, 
වතසාහං සිදසා පාව ් - අ ිෙන්දාමි සා දං 
 

අසූ මහ ාරාේයන් ෙහන්වස්ලාට මල් පහන් ආදිය පිදීවම්දී 
අටිශසි බුදුෙදයන් ෙහන්වස්ලාට පූජා පුෙුත්වීවම්දී ්ියන ගාථා   
මඳ්් වෙනස් ව්ාට  ාිශත ්ළ හු්ිය. අසූ මහ ාරාේයන් 
ෙහන්වස්ලාට පහන් පිදීවම්දා ගාථාෙ වමවස් වෙනස් ්ද ්ියනු. 

  
පේජලන්වත් ඉවම් දීවප් 
අන්ධ්්ාද ිශවනෝ වන්, 
අසීති මහා වථදානං 
නත්ො පූවජමි සා දං 

 

අන් ගාථා   සුදුසු පරිදි එවස් වෙනස් ්ද ්ියනු. 
 

අසූ මහ  රොවෙයන  වහන ණ්ස ලොට ආහොර පූජොව 
නානා සූපෙයඤ්ජවන්හි  - මධ්ුවර්හි එවල්හිච 
ඛ්ේජාදීහිච සංයුත්තං   - ඒතං ප)තව ාජනං 
අසීතිමහාවථ්දානං   - නත්ො පූවේමි සා දං 
 

පිරිෙර පූජොව 
පරි්්ඛ්ාදානි ඒතානි  - පටියත්තානි සාධ්ු්ං 
අසීතිමහාවථදානං  - නත්ො පූවේමි සා දං  
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අගර රොවෙ වන  නො 
 වබාවහෝ ිශහාදෙල බුදු පිළිමය ව පස සුරියුත් මුගලන් 

යන අගරාරාේ මහදහතන් ෙහන්වස්ලා වග් පරතිමා   තනා ඇත. 
එබඳු තුන්ෙලදී අගර ාරාේයන් ෙහන්වස්ලාට   ෙුඳුම් පිදුම් ්ිරීම 
සුදුසුය. 

 

සැරියුත  මහ ණ්තරැන  වහන ණ්ස ට වැඳීම 
වයෝ පේපජි ජාතිසතානි පඤ්ච 
පහාය ්ාමානි මවනෝදමානි 
තං වීතදාගං සුසමාහිතින්ද්රියං 
පරිනිේබුතං ෙන්ව ් සාරිපුත්තං 
 

ඛ්න්තිබවලෝ පඨිශසවමෝ න්ුප්පති 
නචාපි චිත්තස්ස ෙවස්න ෙත්තති. 
අනු්ම්පව්ෝ ්ාදුණිව්ෝ ච නිේබුවතෝ 
පරිනිේබුතං ෙන්ව ් සාරිපුත්තං 
 

චණ්ඩාලපුත්වතෝ යථා නගදං පිශේවඨෝ 
නීචමවනෝ චදති ්පාලහත්වථෝ, 
තථා අයං ිශචදති සාරිපුත්වතෝ 
පරිනිේබුතං ෙන්ව ් සාරිපුත්තං 
 

මුගලන  මහ ණ්තරැන  වහන ණ්ස ට වැඳීම 
 

වයෝ පේපජි ජාතිසතානි පඤ්ච 
පහාය ්ාමානි මවනෝදමානි 
තං වීතදාගං සුසමාහිතින්ද්රියං 
පරිනිේබුතං ෙන්ව ් වමාග්ගල්ලානං 
 

ඛ්න්තිබවලෝ පඨිශසවමෝ න්ුප්පති 
නචාපි චිත්තස්ස ෙවස්න ෙත්තති 
අනු්ම්පව්ෝ ්ාදුණිව්ෝච නිේබුවතෝ 
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පරිනිේබුතං ෙන්ව ් වමාග්ගල්ලානං 
 

චණ්ඩාලපුත්වතෝ යථා නගදං පිශේවඨෝ 
නීචමවනෝ චදති ්පාලහත්වථෝ 
තථා අයං ිශචදති සාරිපුත්වතෝ 
පරිනිේබුතං ෙන්ව ් වමාග්ගල්ලානං 

ණ් ෝධි පූජොව 
 චතුදසංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය, අෂ්ටාසංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය, 

වෂෝඩාාසංඛ්ය ්ල්ප ල්්ෂය ෙූ අති දීර්ඝ ්ාලයන්හි වපදුම්  හම් 
පිදෑ සියලුම මහා වබෝධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ලා වලාෙුතුදා බුදුබෙ 
ලබන්වන් වබෝධිමූලය්දී ම ය. එයින් වපවනන්වන් පාදමිතා 
සම්පූර්ණ ්ද ඇතත් වලාෙුතුදා බුදු වීමට වබෝධිය් සහය උෙමනා 
බෙය. මඳ පාදමිතාේ් ඇති පවස් බුදුෙදවයෝ ව්ාතුනත් බුදු 
වෙති. උන් ෙහන්වස්ලාට වබෝධිය්් උෙමනා නුත. මහා පාදමිතා 
්ුාලස්්න්ධ්ය්් ඇති මහා වබෝධි සත්ෙයනට වබෝධිය්් නුතිෙ 
බුදු ිශය වනා හු්ි වීමටත් පවස් බුදුෙදයන්ට බුදු ිශය හු්ි වීමටත් 
වහ්තුේ් තිබිය යුතුය. එය ිශමසිය යුතු ්දුවණ්ි. 

 

 පවස් බුදුෙදයන්ට බාධ්ා ්ිරීමට මාදවයෝ වනා පුමිවනති. 
වලාෙුතුදා බුදුෙදයන්ට බාධ්ා ්ිරීමට වලාෙුතුදා බුදු වීම 
ෙුළු්්වීමට මාදවයෝ පුමිවණති. වලාෙුතුදා බුදුෙන 
වබෝධිසත්තෙයන් ිශසින් මාදයන් පුද ිශය යුතුය. මාදයන් 
පුද වීමට වබෝධිවයන් ලුවබන යම් ්ිසි බලය්් තිබිය යුතුය. ඒ 
උප්ාදය ලුබීම සඳහා මහා වබෝධිසත්ත්ෙයන් බුදු වීම සඳහා 
වබෝධිය්් වසායා ගන්නො ිශය හු්ිය. මහා වබෝධිසත්ත්ෙයන්ට 
මදුන් පුද වීමට උප්ාද ෙන වම් වබෝධිය, වසස්සන්ට   සුෙ 
වනාෙන වදෝග සුෙ ්ද ගුනීම,  දුෙන් ලුබීම, රැ්ියා ලුබීම, 
රැ්ියා සඵල වීම, අන්තදායයන්වගන් මිදීම යනාදියට උප්ාද 
ලුබිය හු්ි ෙස්තුේ් වලස සල්ති. එබුිශන් ච ෙඥවයෝ 
ාාස්තර්ාදවයෝ වබාවහෝ ව නාට වනාවය්් ්දණුෙලට වබෝධි 
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පූජාෙ නියම ්දති. වබෝධි පූජාවෙන් පරවයෝජන ෙූ බෙ   වබාවහෝ 
ව නා ්ියති.  

නියං ්ාල ෙලදී ෙුසි ලුබීම සඳහා ව ්ෙ පූජාදිය ්දනු 
 ්්නා ලුවේ. ව ිශයන් පිදීමට ෙඩා ෙුසි ලුබීමට වබෝධි 
පූවජෝත්සෙ පුෙුත්වීම වහාඳ බෙ පුෙසිය යුතුය. පදුමුත්තද 
බුදුදදුන්වග් වබෝධියට පූවජෝත්සෙය්් පුෙුත්වීවම්දී මහා ෙුස්ස්් 
ඇති ෙූ බෙත් එදා එයට සහ ාගී ෙූ පු ්ගලවය්් ඒ මහා ෙුස්වස්දී 
අ්ුණු සුදය්් ෙුදී මදණයට පත්ෙ වබෝධියට පුන් ඉසීවම් 
පිවනන් ව ේවලාෙ උපන් බෙත් අපදාන පාළිවයහි  ්්ො ඇත. එය 
ඇත්වත් “තනේරධාදකියරථරාපදාන” යන නාමවයනි. වබෝධි 
පූවජෝත්සෙය පුෙුත්වීවම්දී මහා ෙුසි ඇතිවෙනො අප ිශසින්   
්ීප ොදය්් දැ් ඇත්වත්ය. ෙර්ෂාෙ ලුබීම සඳහා වබෝධි 
පූවජෝත්සෙය්් පෙත්ෙනො නම් වබාවහෝ ජනයා එ්තුෙ එය 
ිශාාල අන් මින් ්ළ යුතුය. වබෝමළුෙ හුම  මලසුන් වසෝදා පිශතර 
්ද සුදු ෙුලි ඉස ව්ාඩි හා මල් මාලා එල්ො සුෙඳ පුනින් 
වබෝධිය නහො මල් පහන් සුෙඳ දුම් ආදිය පු මින් වම් උත්සෙය 
පුෙුත්ිශය යුතුය. එ්් දින්් පූවජෝත්සෙය පුෙුත්වීවමන් ෙුසි 
වනා ල  වහාත් වතදින්් වහෝ සතිය්්ම වහෝ පූජාෙ පුෙුත්ිශය 
යුතුය.  

 

පූජොව වර වො ෙිරීම 
වදෝග සුෙ ්ද ගුනීම ආදිය පිණිස වබෝධි පූජා පෙත්ෙන 

ඇතුම්හු වබෝධියට පූජා ්දමි යි මල් පහන් ආදිය වබෝධිය 
සමීපවය් තබා බුදුනට මල් පු න “ෙණ්ණගන්ධ්ගුවණෝවප්තං” යනාදී 
ගාථාෙ   “ඝනසාදප්ප දිත්වත්න” යනාදී ගාථාෙ   ්ියති. එවස්ම 
බුදුනට සුෙඳ දුම් පුන් පූජා ්දන ගාථා ්ියති. එවස් ්දන අයවග් 
ඒ පූජාෙ බු ්ධ් පූජාෙ වබෝධි පූජාෙ යන ව ්ටම නුතිය්් වේ. 
එවස් ෙද ො ්දන පූජා ෙලින් වදෝග සන්සිඳීම් ආදිය සිදුවෙතු යි 
වනා සිතිය හු්ිය. වබෝධීන් ෙහන්වස්ට මල පහන් සුෙඳ දුම් 
පිදීවම්දී ්ියයුතු ගාථා වමහි 28 ෙන පිටුවෙහි  ්්ො ඇත. ඒො 
 ාිශත ්දනු. වබෝධි පූජාේ් ්ිරීවම්දී බුදුදජාණන් ෙහන්වස්ට 
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වසෙන දුන්නා ෙූ   මදුන් පුද  වීමට සහය ෙූ   බුදුදදුන් ිශසින් 
වන්තර පූජාේ් ්දන ල ්දා ෙූ   මිනිසුන් ිශසින් හා ව ්ෙ බරහ්මයන් 
ිශසින් නන් අයුරින් පු න ල ්දා ෙූ   පදම පජූනීය මහානු ාෙ 
සම්පන්න ෙස්තුේ් ෙන  ඹදිෙ ශ්රී මහා වබෝධීන් ෙහන්වස් සිහි ්ද 
එයට ෙඳිමි ය පු මි ය යන අ හස වපදදැරි ්දවගන වබෝධියට 
ෙුඳුම් පිදුම්  ්ළ යුතුය. 

 

 ුදු පිළිමය හො ණ් ෝධිය 
 වබාවහෝ වබෝධීන් ෙහන්වස්ලා සමීපවය් බුදු පිළිම තබා 

ඇත. එයින් ඇත්වත් වබෝධි පූජාෙට බාධ්ාේි. වබෝධි පූජාේ් 
්ිරීවම්දී පූජා ද්රෙයයන් බුදුපිළිම ඉදිරිවය් වනා තබා වබෝධිය 
සමීපවයහි තබා පූජා ්ිරීම වහාඳය. පූජා ද්රෙයයන් බුදුපිළිම 
ඉදිරිවය් තබා වබෝධි පූජාෙ ්ිරීවම්දී අෙුල්් ඇති වේ. 

 

වදෝග සුෙ ්ද ගුනීම ගරහ අපල දුදු ්ද ගුනීම ආදී ිශවා්ෂ 
්දුණ්් උව සා වබෝධි පූජාේ් පෙත්ෙනො නම් වබෝ මලුෙ 
හුම  පිරිසිදු ්ළ යුතුය. මලසුන් වසෝදා පිරිසිදු ්ළ යුතුය. ඒ ෙුඩ 
ආතුදයා සියතින් ම ්දනො නම් ෙඩා ගුණ ලුවබන බෙ ්ිය 
යුතුය. වබෝ මලුවෙහි සුදු ෙුලි හා ල  පස් මල් ඉස ව්ාඩි එල්ො 
මල්  ම් එල්ලා වබෝධිය සදසා පූජාෙ ්ිරීම ෙඩාත් වහාඳය. පිශතර 
්ිරීවමන් පසු පූජාද්රෙය මලසුන්ෙල තබා ආතුදයා ම ගාථා ්ියා 
පූජාෙ පුෙුත්වීමට සමත් නම් ඔහු ිශසින් ම තමාවග් අ ිමතාර්ථය 
සල්ා පූජාෙ පුෙුත්ිශය යුතුය. ආතුදයා එය ්දගුනීමට අසමත් 
නම්  න්නා අන් ව්වන්ු ලො ගාථා ්ියො ගත යුතුය. පූජාෙ 
්දෙන තුනුත්තා ිශසින් ආතුදයා ලො පසඟ පිහිටුො වබෝධියට 
ෙන් ො එවස් සිටියදී ම ආතුදයාට පන්සිල් සමා න් ්දො මතු 
දැ්්වෙන ෙන් නා ගාථා ්ියො ෙන් නා ්දිශය යුතුය. 
 

ණ් ෝධි වන  නො ගොථො 
1. යස්සමූවල් මහාසත්වතා - ජිත්ො මාදං මහේබලං 

පත්වතා සේබඤ්ඤු වසේඨං - ෙන්ව  තං වබෝධිමුත්තමං 
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2. යස්සමූවල් නිසීදිත්ො - සත්තාහං වලෝ්නායව්ා 
ිශමුත්තිසුඛ් සංවේදී - ෙන්ව ් තං වබෝධිමුත්තමං 
 

3. යස්ස පූවේසි සම්බු ්වධ්ෝ - සත්තාහං ස්වලෝචවන් 
පූජිතං නදව ්වේහි - ෙන්ව ් තං වබෝධිමුත්තමං 
 

4. ආයුං ආවදෝගතං ෙණ්ණං - යසං ්ිත්තිං ධ්නං බලං 
ෙඩ්වඪන්තං පූජයන්තානං -  ෙන්ව ්තං වබෝධිමුත්තමං 
 

5. දු්්ඛ්ං වදෝගං  යං වෙදං - වසෝ්ං ජානිං උප ් ෙං 
හදන්තං  පූජයන්තානං - ෙන්ව ් තං වබෝධිමුත්තමං 
 

6. පුඤ්ඤ්ාමීහි ිශඤ්ඤූහි - නදව ්වේහි සා දං 
ෙන්දිතං පූජිතං වසේඨං - ෙන්ව ් තං වබෝධිමුත්තමං 
 

7. සේබ ්ාම ව ෝ වබෝධි - සේබදු්්ඛ් ිශනාසව්ෝ 
ෙන් වතෝ ව ්තු වම් සන්ති - වබෝධිදාජා නමත්ථු වත 
 

 වම් ගාථා ්ියා වබෝධි ෙන් නාෙ නිතද ්ිරීවමන් වබාවහෝ 
ගුණ ලුවබනු ඇත. 

 

ඉ්්බිති වමහි 28 ෙුනි පිටුවෙහි සඳහන් වබෝධීන් ෙහන්වස්ට මල් 
පහන් ආදිය පු න ගාථා ්ියා මල් පහන් ආදිය පිදිය යුතුය. ෙුඳුම් 
පිදුම් අෙසානවය්දී මතු දැ්්වෙන ගාථා ්ියා ආතුදයාට වසත් 
ෙුඩිය යුතුය. 

ණ් ෝධි පූජො  ොන තිය 
 

1. මහා වයෝ මහා සත්වතෝ - වබෝධිමූවල් නිසීදිය 
පඤ්චමාවර් පදාවජත්ො - පත්වතෝ සම්වබෝධිමුත්තමං 
ඒවත්න සච්ච ෙේවේන -වසාත්ති වත් වහෝතු සේබදා 
 

2. ජවයෝහි බු ්ධ්ස්ස සිරීමවතෝ අයං 
මාදස්ස ච පාපිමවතෝ පදාජවයෝ 
උග්වඝෝසයුං වබෝධිමණ්වඩ් පවමාදිතා 
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ජයං තදා නාග ගණා මවහ්සිවනෝ 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

3. ජවයෝහි බු ්ධ්ස්ස සිරීමවතෝ අයං 
මාදස්ස ච පාපිමවතෝ පදාජවයෝ 
උග්වඝෝසයුං වබෝධිමණ්වඩ් පවමාදිතා 
සුපණ්ණසංඝාපි ජයං මවහ්සිවනෝ 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

4. ජවයෝහි බු ්ධ්ස්ස සිරීමවතෝ අයං 
මාදස්ස ච පාපිමවතෝ පදාජවයෝ 
උග්වඝෝසයුං වබෝධිමණ්වඩ් පවමාදිතා 
ජයං තදා ව ්ෙ ගණා මවහ්සිවනෝ 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

5. ජවයෝහි බු ්ධ්ස්ස සිරීමවතෝ අයං 
මාදස්ස ච පාපිමවතෝ පදාජවයෝ 
උග්වඝෝසයුං වබෝධිමණ්වඩ් පවමාදිතා 
ජයං තදා බරහ්මගණාපි මවහ්සිවනෝ 
ඒවත්න සච්වච්න සුෙත්ථි වහෝතු 
 

වම් ගාථා වදෝගය්් සුෙ ්ිරීම සඳහා ්ීවම් දී ගාථාෙල 
අන්තිම වපළ “ඒවත්න සච්චෙේවේන වදෝවගෝ වත ෙූප සම්මතු” යි 
්ීම ෙඩා වහාඳ බෙ සුල්ිය යුතුය. 

 

අෙසානවය් දී වබෝධීන්ට අද්් වගන සිටි ව ිශයන් ඇතුළු 
සියළු ව ිශයන්ට පින් අනුවමෝ න් ්දිශය යුතුය. 

 

ධොර පිරිත 
වමය බුදුම අ්ුවදන් මුද්රිත වපාත්ින් පිටපත් ්දගන්නා 

ලදී. වම් පිරිත  ාිශතවයන් ආද්්ෂාෙ සුලවසන බෙත් වදෝග සුෙ 
ෙන බෙත් නිවදෝගීෙ දිගු ්ල්් ජීෙත් ිශය හු්ි බෙත් වනාවය්් 
ව ෝෂ දුදුෙන බෙත් දියුණු ෙන බෙත් ්ියා තිවේ. 
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නණ්මෝ තස ස භගවණ්තෝ අරහණ්තෝ 
සේමො සේ  ු ධස ස 

1. බු ්ධ්ානං ජීිශතස්ස න ස්්්ා ව්්නචි අන්තදාවයා ්ාතුං තථා වම් 
වහෝතු. 
 

2. අතීතංවස් බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ අප්පටිහතං ඤාණං, අනාගතංවස් 
බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ අප්පටිහතං ඤාණං, පච්චුප්පන්නංවස් බු ්ධ්ස්ස 
 ගෙවතෝ අප්පටිහතං ඤාණං, 
 

3. ඉවම්හි තීහි ධ්ම්වමහි සමන්නාගතස්ස බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ සේබං 
්ාය ්ම්මං ඤාණ පුේබංගමං, ඤාණානුපරිෙත්තං. සේබං ෙචී 
්ම්මං ඤාණ පුේබංගමං, ඤාණානුපරිෙත්තං. සේබං මවනෝ ්ම්මං 
ඤාණ පුේබංගමං, ඤාණානුපරිෙත්තං. 
 

4. ඉවම්හි ඡහි ධ්ම්වමහි සමන්නාගතස්ස බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ නත්ථි 
ඡන් ස්ස හානි, නත්ථි ධ්ම්ම ව ්සනාය හානි, නත්ථි වීරියස්ස හානි, 
නත්ථි ිශපස්සනාය හානි, නත්ථි සමාධිස්ස හානි, නත්ථි ිශමුත්තියා 
හානි. 
 

5. ඉවමහි  ්ො සහි ධ්ම්වමහි සමන්නාගතස්ස බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ 
නත්ථි  ො, නත්ථි දො, නත්ථි අප්ඵුටං, නත්ථි වේගායිත්තං, නත්ථි 
බයාෙටමවනෝ, නත්ථි අප්පටිසං්ාදුවප්්ඛ්ා, ඉවමහි අේඨාදසහි 
ධ්ම්වම්හි සමන්නාගතස්ස බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ නවමෝ සත්තන්නං 
සම්මා සම්බු ්ධ්ානං. 
 

6. නත්ථි තථාගතස්ස ්ායදුච්චරිතං, නත්ථි තථාගතස්ස ෙචීදුච්චරිතං, 
නත්ථි තථාගතස්ස මවනෝ දුච්චරිතං, නත්ථි අතීතංවස් බු ්ධ්ස්ස 
 ගෙවතෝ පටිහතං ඤාණං, නත්ථි අනාගතංවස් බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ 
පටිහතං ඤාණං, නත්ථි පච්චුප්පන්නංවස් බු ්ධ්ස්ස  ගෙවතෝ 
පටිහතං ඤාණං, සේබං ්ාය ්ම්මං ඤාණ පුේබංගමං 
ඤාණානුපරිෙත්තං, සේබං ෙචී ්ම්මං ඤාණ පුේබංගමං 
ඤාණානුපරිෙත්තං, සේබං මවනෝ ්ම්මං ඤාණ පුේබංගමං 
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ඤාණානුපරිෙත්තං, ඉමං ධ්ාදණ අමිතං අසමං සේබ සත්තානං 
තාණං වල්ණං සංසාද  ය  ීතානං අග්ගං මහාවත්ජං. 
 

7. ඉමං ආනන්  ධ්ාදණ පරිත්තං ධ්ාවදහි චාවදහි පරිපුච්ඡාහි තස්ස 
්ාවය් ිශසං න ්වමයය, උ ව් න ලග්වගයය, අග්ගි න ඩවහයය, 
නානා ය ිශනාසව්. න එ්ාහිව්ා න  ්ිශහිව්ා න තීහිව්ා න 
චතුහිව්ා න උම්මත්ත්ං න මූළ්හ්ං මනුස්වසහි අමනුස්වසහි න 
හිංසව්ෝ. 
 

8. තං ධ්ාදාණපරිත්තං යථා ්ථවම ජාවලෝ මහා ජාවලෝ ජාලිවත් මහා 
ජාලිවත් පුග්වග් මහා පුග්වග් සම්පත්වත් මහා සම්පත්වත් 
 ලතංගම්හි තමංගලං ඉමං වඛ්ෝ පනානන්  ධ්ාදණපරිත්තං 
සත්තසවත්හි ධ්ම්මා සම්බු ්ධ් ව්ෝටිහි හාසිතං ෙත්වත් අෙත්වත් 
ගන්ධ්වේ අගන්ධ්වේ වනෝවම් අවනෝවම් වස්වේ අවස්වේ ්ාවය් 
අ්ාවය් ධ්ාදවණ් අධ්ාදවණ් ඉල්ලි මිල්ලි තිල්ලි මිල්ලි වයෝදු්්වඛ් 
මහා වයෝදු්්වඛ්  ලතංගම්හි තමංගලං 
 

9. ඉමං වඛ්ා පනානන්  ධ්ාදණ පරිත්තං නෙ නෙුතියා සම්මා සම්බු ්ධ් 
ව්ාටීහි  ාසිතං දිේටිලා  ණ්ඩිලා මන්තිලා වදෝගිලා ඛ්දලා දුේ ිලා 
එවත්න සච්ච ෙේවේන වසාත්ථි වම් වහෝතු සේබදා. 

 
 

පණු්යෝපණ්   ය 

නිමි. 
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